
 

Rámcová zmluva o poskytnutí sťahovacích a súvisiacich 

služieb 

č.  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Zmluva“) 

medzi 

 

Obchodné meno:  Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková 

organizácia 
Sídlo:  Židovská 1, 815 15 Bratislava 1, SR 
IČO:  30 794 544 
DIČ: 2021 795 358 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK08 0900 0000 0050 2800 1024 
Konajúci osobou:  Mgr. Katarína Hulíková, riaditeľka 

Zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, číslo 

živnostenského registra: 111-26311 

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „BKIS“) 

a 

Obchodné meno:  TuTo Agency s.r.o  
Sídlo:  Klincova 35., 82108 Bratislava SK_821 08 

IČO: 48038946 
DIČ: 2120052770 

Bank.spojenie: ČSOB 

IBAN: SK0675000000004021187124 

Konajúci:  

Kontaktná osoba:          

      

Tomáš Tükör  

Tomáš Tükör, M: 0911 732 666, tomas.tukor@gmail.com 

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. Vložka č. 102437/B 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

 
1. Predmet Zmluvy 

 

1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečovať pre Objednávateľa 

sťahovacie a ďalšie súvisiace služby  v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava  (ďalej 

len „MDPOH“) a podľa požiadaviek Objednávateľa aj medzi inými objektami BKIS 

v rámci Bratislavy a záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté 

služby cenu podľa  čl.4 tejto zmluvy. 

1.2. Sťahovacie a ďalšie súvisiace služby podľa bodu 1.1. zahŕňajú:  

• Presuny nábytku a ďalšieho inventáru v rámci budovy (kancelársky a iný 

nábytok, výpočtová technika, spisová agenda, vecné bremená a ostatné 

zariadenia), ktorého podrobný súpis je uvedený v Prílohe č.1 tejto zmluvy, 

• Súvisiace montážne a remeselné práce (montáž a demontáž nábytku, 

údržba/oprava nábytku, vŕtanie, kotvenie, vešanie do stien, brúsenie, drobné 

stolárske práce a pod.).  

1.3.  Rozsah požadovaných služieb, ako aj termín a miesto plnenia bude 

Objednávateľom spresnený v písomných objednávkach v zmysle čl. 3 tejto zmluvy.  

1.4. Predpokladaný rozsah plnenia: 



Strana 2 z 9 
 

 

 počet 
Predpokladaný čas poskytovania zmluvných služieb v 

týždňoch 8 

predpokladaný počet pracovných dní v týždni  3 

počet hodín za pracovný deň max 8 

predpokladaný počet osôb  2 

spolu za týždeň  48 

spolu osobohodín max  384 

 

 

2. Povinnosti zmluvných strán 

 

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa požiadaviek Objednávateľa 

s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne a včas. 

2.2. Poskytovateľ je povinný dodržiavať pri poskytovaní́ služieb podľa tejto zmluvy 

príslušné́ všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä̈ právne predpisy na 

úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi ako aj na 

úseku životného prostredia a bezpečné́ pracovné postupy.  

2.3. Poskytovateľ určí svojho zamestnanca, tzv. koordinátora, ktorý bude spolupracovať 

s určenými zamestnancami objednávateľa na podrobnom pláne prípravy a 

realizácie sťahovania a súvisiacich služieb. 

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi súčinnosť, nevyhnutnú na účely 

riadneho plnenia predmetu zmluvy.  

 

3. Miesto a spôsob plnenia zmluvy 

 

3.1. Miestom plnenia tejto zmluvy je v rámci budovy MDPOH, alebo na základe 

požiadaviek Objednávateľa aj iný objekt BKIS v rámci Bratislavy.  

3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať plnenia, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 

výlučne na základe písomných objednávok vystavených Objednávateľom počas 

platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

3.3. Objednávky (podpísané oprávnenou osobou Objednávateľa) bude Objednávateľ 

zasielať do sídla Poskytovateľa najmä poštou, môže ich však v prípade potreby 

zaslať aj prostredníctvom e – mailu na adresu Poskytovateľa uvedenú v záhlaví 

tejto rámcovej dohody. Poskytovateľ sa zaväzuje každú objednávku akceptovať, t. 

j. podpísať (oprávnenou osobou) a akceptovanú objednávku poslať 

Objednávateľovi späť spôsobom, akým mu bola objednávka doručená. Za 

dostatočné preukázanie akceptácie objednávky Poskytovateľom sa však vždy bude 

považovať doručenie skenu poskytovateľom podpísanej objednávky 

prostredníctvom e-mailu.  

3.4. Z prevádzkových dôvodov si Objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť, prípadne 

aj zmeniť čas nástupu na začatie prác. Akúkoľvek zmenu musí  Objednávateľ 

oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu,  najneskôr 48 hodín vopred.  

3.5. V prípade nejasností Poskytovateľ kontaktuje zástupcu Objednávateľa, ktorého 

kontaktné údaje oznámi Objednávateľ Poskytovateľovi po nadobudnutí účinnosti 

tejto zmluvy.  

3.6. Celkový rozsah vykonaných prác Poskytovateľ podrobne špecifikuje v mesačnom 

výkaze, v ktorom  musí byť uvedený dátum, nástupný čas, čas ukončenia, počet 
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odpracovaných človekohodín.  Tento výkaz odsúhlasený Objednávateľom  je 

podkladom k fakturácii 

3.7. Za človekohodinu sa na účely tejto zmluvy rozumie práca jedného pracovníka 

v trvaní 60 minút bez prestávky na oddych v zmysle právnych predpisov.  

 

 

4. Cena a platobné podmienky 

 

4.1. Dohodnutá hodinová sadzba za predmet zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy bola 

stanovená ako výsledok prieskumu trhu a  v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov  a vyhlášky MF SR č. 87/1966 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  vo výške 

9 ,- EUR bez DPH (10,8,- EUR s DPH) za jednu osobohodinu.  

 

4.2. Maximálna celková hodnota všetkých plnení počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy 

je stanovená ako konečná a nesmie prekročiť sumu 3456,-EUR bez DPH 

(4147,2EUR s DPH). 

 

4.3. Vykonané služby budú fakturované do 14 dní po skončení mesiaca, v ktorom noli 

poskytnuté na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom s lehotou splatnosti 30 

kalendárnych  dní od doručenia. Výkaz konkrétnych výkonov potvrdený 

Objednávateľom je nevyhnutným podkladom pre vystavenie faktúry. 

 

4.4. Úhrada faktúr odberateľom bude vykonaná formou bezhotovostného platobného 

prevodu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky zákonné a dohodnuté 

náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie 

a prepracovanie. V takomto prípade lehota splatnosti začne plynúť dňom prevzatia 

riadne vystaveného daňového dokladu. 

 

 

5. Zmluvné sankcie  

 

5.1. Ak Poskytovateľ nedodrží termín nástupu na plnenie zmluvných povinností, je 

povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jednosto eur) za 

každú začatú hodinu omeškania, maximálne však 300,- EUR (slovom tristo eur) 

jednotlivo za každé porušenie. Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu 

škody vzniknutej nesplnením zmluvných povinností. 

5.2. Pri omeškaní s platením faktúr je Poskytovateľ oprávnený fakturovať 

Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania. 

 

6.Ochrana osobných údajov 

 

Poskytovateľ týmto berie na vedomie a zaväzuje sa, že bol riadne informovaný 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane OÚ“) 

a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o tom, že BKIS ako 

prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje v rozsahu tejto zmluvy za účelom 

uzatvorenia zmluvného vzťahu ako aj realizácie plnenia vyplývajúceho z tejto 

zmluvy v informačnom systéme Zmluvy. Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

dotknutej osoby sa nevyžaduje, osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú bez 

súhlasu; právny základ, na základe ktorého dochádza k spracovaniu osobných 

údajov je v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane OÚ zmluva. Osobné 
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údaje udelené na základe tejto zmluvy môžu byť poskytnuté tretím stranám (napr. 

Hlavnému mestu SR Bratislave, súdom SR, exekútorovi, daňovému úradu, NKÚ). 

Zároveň dotknutá osoba vyhlasuje, že bola prevádzkovateľom riadne poučená 

o právach dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 

a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679, najmä o svojom práve 

kedykoľvek vyžadovať likvidáciu alebo opravu svojich nesprávnych, neúplných 

alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, požadovať 

potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané a pod.  

 

6. Osobitné a záverečné ustanovenia 

 

 

6.1. Zodpovednosť za škodu na sťahovaných veciach sa riadi ustanoveniami § 622 a § 

624 Obchodného zákonníka. Uplatniť zodpovednosť za škodu voči Poskytovateľovi 

je Objednávateľ oprávnený len v prípade vzniku škody na veciach, s ktorými bolo 

manipulované Poskytovateľom, alebo ktoré boli Poskytovateľom prepravované. V 

prípade vzniknutej škody, musí byť spísaný škodový protokol.  

6.2. V prípade, že dôjde u niektorej zo zmluvných strán k nemožnosti plnenia, je 

povinná túto skutočnosť oznámiť druhej strane bez zbytočného odkladu.  

6.3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 28.02.2021, alebo do vyčerpania 

maximálneho finančného limitu, uvedeného v čl. 4 tejto zmluvy, podľa toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr.  

6.4. Každá zo zmluvných strán môže písomne vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná lehota je 14 dní, pričom výpovedná lehota  začína plynúť odo 

1.dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

6.5. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť pri podstatnom porušení 

zmluvy Poskytovateľom. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Poskytovateľovi. Za 

podstatné porušenie zmluvy sa na účely tejto zmluvy považuje najmä porušenie 

povinnosti Poskytovateľa, uvedenej v čl. 2, bod 2.1. a 2.2. tejto zmluvy. 

6.6. Zmluvné strany berú na vedomie zverejnenie tejto Zmluvy v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych 

predpisov, pričom Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.   

6.7. Túto Zmluvu je možné meniť po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a len 

písomnou formou. 

6.8. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, 

zostávajú ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného 

ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 

upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom 

zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a 

povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia. 

6.9. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky; zmluvné strany budú 

všetky prípadné spory v súvislosti so Zmluvou riešiť prednostne mimosúdnou 

cestou, a to rokovaniami a dohodou. V prípade, ak zmluvné strany nevyriešia 

vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou, 

pričom v prípade súdneho sporu je daná príslušnosť slovenského súdu podľa 

pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.  

6.10. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu informovať druhú stranu ak 

nastane zmena sídla, bankového spojenia alebo iných skutočností významných pre 

riadne plnenie. 
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6.11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1 – Súpis kancelárskej techniky 

a nábytku. 

6.12. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých 

každá zo zmluvných strán dostane jedno (1) vyhotovenie. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa ................             V............................... ,dňa ........... 

 

 

 

 

 

 

 

............................................                    ........................................... 

       Objednávateľ                                                    Poskytovateľ 

Mgr. Katarína Hulíková                                          Tomáš Tükör 
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Priloha č.1 zmluvy č.  

 

Kancelárska technika 1 

Stolná lampa LED IMMAX T7 1 

Nábytok 316 

doska bočná k i.č.2828-9 1 
doska krycia k i.č. S02828-9 1 
Doska krycia na skriňu 1 
kancelarska stolicka CALYPSO XL 1 
Kancelarska stolicka CALYPSO/LEXA 1 
Kancelarska stolicka Leon Light siva 1 
Konf.stol CHRISTINE oranzova 3 
Konf.stol CHRISTINE zelena 3 
Konf.stol CHRISTINE zlta 4 

Kontajner 4- zásuvkový 3 
Kontajner kolies. 2 
Kontajner kombin. 1 
kontajner s centrálnym uzamykaním HK24C 3 
Kontajner zásuvkový 1 
Kreslo 1 
Kreslo CUBA červené 6 
Kreslo CUBA čierna ekokoža 5 
Kreslo CUBA modré 6 
Kreslo Cube 1 2 
Kreslo Kadet 4 
Kreslo kancelárske 1 

Kreslo mikrofaza CUBA cervena 6 
Kreslo rokovacie kožené SWING 1 
Kreslo VEDBO 1 
kreslo Vega 2 
Kuchynská linka Carmen 1 
Masker.stolik s osvetl. 8 
party stol BISTRO 80x80x100 10 
Pohovka + povlak 1 
policovy regal 1800x900x400 mm 175 kg 2 
Regal GRB 1340 1 
sedačka dvojmiestna 1 
sedačka jednomiestna 1 
skriňa dvierka + 3 police HO3 2 

skriňa dvierka+sklo+1polica HO7 1 
Skriňa polic.2 dv. 1 
Skriňa policová 1 
Skriňa policová 2-dverová 4 
Skriňa policová dverová 3 
Skriňa policová otvorená 2 
Skriňa policová s rolet.dvermi 2 
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Skriňa šatník 1 

Skriňa šatňová 3 
Skrinka čerešňa 2 
Skrinka kuch. závesná 1 
Skrinka na kľúče Al 1 
skrinka otvorená H2 1 
Skrinka polic.2-dver. 1 
Skrinka satnova 3 
Skrinka svetlá 2-dver. 1 
skrinka žalúziová H65 š.42cm 1 
Stender na kostym 1 
Stol TUNHOLEN 1 
Stolička kanc. 2 

Stolička kancelárska 2 
stolička kancelárska Calypso 2 
Stolička ku klaviru 1 
Stolička ku klavíru 1 
Stolík konferenčný 3 
Stolík konferenčný kruhový 1 
stolík konferenčný noha+kruh60cm 1 
Stolík nočný 8 
Stolík promo 1 
Stolík Stand by 35 
Stolova doska kruh pr.60+central.noha 1 
stôl Ergo 1 
Stôl Ingo 40 

stôl jednací HS200 1 
Stôl kancelársky 2 
Stôl klubový MDPOH 22 

Stôl Norden 38 
stôl pracovný 120 cm 1 
Stôl pracovný 140 cm 2 
Stôl pracovný 160 cm 2 
Stôl pracovný Tower 1 
Stôl pracovný Vista 3 
Stôl prídavný s kontajnerom 2 
stôl rokovací HS22P + nádstavac+doska 60 1 
Stôl štvrťkruhový 1 
štendre 3 

Válenda 9 
Vesiak.skrina 8 
Vešiak 1 
Vešiak stojanový 1 

Náradie a stroje 6 

Rebrík 1 
Rebrík hobby 3,15m, 2x7 priečok 1 
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Rebrík R 512 1 

Rezačka Multi cutter 1 
Vozík plošinový 2 

Ostatné 24 

Biela tabula magnet 1200x900m 1 
Biela tabula magnet MNG 9600x600 mm 1 
doska žehliaca 1 
Klavír Petrof krídlo 1 
Kôš s popolníkom 2 
Nádoba na posyp 1 
Obraz foto Orvanová 3 
Odvlhčovač 1 
Panel reklamný s podsvietením 2 

Pianino Petrof 1 
Piano Schulze 1 
Popolník stojanový 3 
Povlak na klavír 1 
Skriňa svetelná reklamná 1 
Stojan trojramenný strieborný 1 
Vesiak Chris DR-466 1 
Vozík na hadicu s hadicou 1 
zasobaren na vodu 10 l perkolator 1 

PC a príslušenstvo 3 

Monitor Samsung LCD 24 " 1 
PC zostava 1 
Tlačiareň Xerox 1 

Tech. prístroje a zariadenia 24 

Anténa+digit.prijímač 1 
Chladnička 2 

chladnička Amica 3 
Chladnička vitrínová 1 
Chladnička Zanussi 2 
Infražiarič UFO so stojanom 3 
Mikrovlnka 1 
Mikrovlnka Zanussi 1 
Práčka so sušičkou 1 
Skartovaci stroj 1 
Stolova lampa Led sdispl. 2 

Sušička 1 
Televízor Philips 1 
TV antena 1 
Ventilátor Connor chróm 3 

Zvuk a svetlo 7 

DVD Panasonic S42E-K 1 
Lampa stojanova CLARIE 1 
LED obrazovka 17 "LED NEC 1 
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Rádio Sencor SPT 201T 1 

Rádio-HIfi mikrosystém Panasonic 1 
Svietidlo ORION 1 
Svietidlo stojanové 1 

Celkový súčet 381 

 

 


