Zmluva o zabezpečení usporiadateľskej služby
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava I
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
603 481

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

VÚB Bratislava-mesto
6327-012/0200
(ďalej len „hlavné mesto“)

a
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
Slávka Maninová, konateľka
36 028 738
202009140
SK 202009140
SLSP, a.s. pobočka Banská Bystrica
0300105584/0900
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica ,oddiel Sro, vložka č. 5242/S
(ďalej len „usporiadateľ“)

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I
Predmet zmluvy
Touto zmluvou sa usporiadateľ zaväzuje pre hlavné mesto v rozsahu a za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve zabezpečiť usporiadateľskú službu na podujatí „Silvester 2011 – Nový rok 2012“ (ďalej
len „podujatie“) v dňoch 31. 12. 2011 od 19,30 hod do 2,30 hod dňa 1. 1. 2012. Miestom konania
podujatia je historické centrum hlavného mesta SR Bratislavy.
Článok II
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 31. 12. 2011 do 1. 1. 2012.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
b) na základe písomnej dohody zmluvných strán.
Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Práva a povinnosti hlavného mesta:
a) Hlavné mesto sa zaväzuje počas trvania podujatia usporiadateľovi poskytovať potrebnú
súčinnosť a udeľovať mu všetky nevyhnutné pokyny pre zabezpečenie riadneho priebehu
podujatia.
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b) Hlavné mesto sa zaväzuje pred začiatkom podujatia na vlastné náklady dodať na jednotlivé
stanovištia mobilné zábrany na usmernenie návštevníkov podujatia a po skončení podujatia
ich od usporiadateľa prevziať a na vlastné náklady odstrániť.
c) Hlavné mesto sa zaväzuje za vykonanie usporiadateľskej služby zaplatiť usporiadateľovi
odplatu podľa článku IV bod 1 tejto zmluvy.
2.

Práva a povinnosti usporiadateľa:
a) Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť usporiadateľskú službu v čase 31.12.2011 od 19,30
hod. do 02,30 hod. dňa 1.1.2012, pričom usporiadatelia sú povinní nastúpiť na výkon
služby dňa 31.12.2011 o 19,30 hod. v Primaciálnom paláci, Primaciálne námestie 1,
Bratislava.
b) Usporiadateľ je povinný zabezpečiť výkon usporiadateľskej služby prostredníctvom (40)
usporiadateľov a (1) nadriadeného koordinátora, ktorým je p. Marek Bednárik.
c) Usporiadateľ bude zabezpečovať usporiadateľskú službu v spolupráci s príslušníkmi
Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy a Policajného zboru SR (ďalej len
„príslušníci polície“).
d) Usporiadateľ sa zaväzuje, že počas trvania podujatia usporiadatelia nepoužijú voči
návštevníkom podujatia žiadne vecné bezpečnostné prostriedky, alebo iné technické
prostriedky s výnimkou rádiostaníc.
e) Usporiadateľ je povinný v rámci výkonu usporiadateľskej služby v súčinnosti
s príslušníkmi polície zabezpečovať verejný poriadok a kontrolu vstupov na miesto
konania podujatia, ktorými sú:
- pevne uzavreté vstupy mobilnými zábranami (Z) bez umožnenia vstupu návštevníkov
podujatia na miestach určených hlavným mestom,
- pevné uzávery s možnosťou vstupu pre artist a technický personál (ZT) na miestach
určených hlavným mestom,
- pevné uzávery s možnosťou vstupu pre artist a povolený odchod (únikový východ) (ZV)
na miestach určených hlavným mestom,
- kontrolované vstupy a výstupy na miestach určených hlavným mestom,
- tribúnu na Hlavnom námestí a tribúnu na Hviezdoslavovom námestí.
Presná špecifikácia a charakter jednotlivých vstupov a výstupov na podujatie tvorí prílohu
č. 1 tejto zmluvy.
f) Usporiadateľ sa zaväzuje podľa pokynov vedúceho organizačného štábu hlavného mesta
rozdeliť usporiadateľov na jednotlivé vstupy.
g) Usporiadateľ zodpovedá za mobilné zábrany vstupov až do ich odovzdania hlavnému
mestu.
Článok IV
Odplata

1.

Odplata je stanovená na základe zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov
takto:
odplata celkom bez DPH: 4.655,- €
DPH 20%:
931,- €
odplata celkom s DPH: 5.586,- € (slovom päťťisícpäťstoosemdesiatšesť eur)

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. Úhrada odplaty
sa uskutoční formou prevodu na bankový účet usporiadateľa na základe faktúry, ktorú
usporiadateľ vystaví v lehote do (7) dní od skončenia podujatia. Splatnosť faktúry je dohodnutá
v lehote do (60) dní odo dňa doručenia faktúry hlavnému mestu.
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3.

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných pokutách :
a) Ak je hlavné mesto v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je
povinný zaplatiť usporiadateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy
za každý deň meškania.
b) Ak usporiadateľ poruší povinnosti uvedené v článku III bod 2 tejto zmluvy, je povinný
zaplatiť hlavnému mestu zmluvnú pokutu vo výške 200,- € (slovom dvesto eur).

4.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody, ktorá
vznikne niektorej zo zmluvných strán porušením dohodnutých zmluvných povinností.
Článok V
Osobitné ustanovenia

1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.
Kontaktnou osobou za hlavné mesto je Marián Miškanin tel. kontakt: 0902985812
Kontaktnou osobou za usporiadateľa je Marek Bednárik tel. kontakt: 0905 831 035 .
2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie,
ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch zmluvných
strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom hlavné mesto
obdrží dve (2) vyhotovenia a usporiadateľ jedno (1) vyhotovenie.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni
jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne
výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha, ktorou je Špecifikácia vstupov na podujatie.
V Bratislave dňa ..................

V Banskej Bystrici dňa ...................

Za hlavné mesto SR Bratislavu

Za TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.

___________________________
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. v.r.
primátor

____________________________
Slavka Maninová v.r.
konateľka
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