
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 a nasled. Obchodného zákonníka 

medzi týmito zmluvnými stranami:

objednávateľ: Bratislavská organizácia cestovného ruchu 
sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
IČO:  42 259 088
DIČ:  2023399455
IČ DPH:                                 SK 2023399455
registrácia:  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

č. registrácie: 28351/2011/SCR

bankové spojenie: 

číslo účtu: 
zastúpený: Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane

a

poskytovateľ: Melman Production s.r.o.
sídlo: Na Zlatej nohe 4, 831 01 Bratislava
IČO: 47531450
IČ pre DPH: 2023948707
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka 

č. 94594/B
bankové spojenie:
zastúpený: Juraj Mráz, konateľ  

(ďalej len „poskytovateľ“) na druhej strane
 

Preambula
Objednávateľ je právnickou osobou založenou podľa ust. § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. 

z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok 
na  rozvoj  cestovného  ruchu  s  cieľom  vybudovať  z  Bratislavy  významnú  a  medzinárodne 
renomovanú destináciu cestovného ruchu. 

 
Poskytovateľ  je  osobou  poskytujúcou  kompletný  servis  v oblasti  služieb  súvisiacich 

s produkciou filmov alebo videozáznamov. 

Objednávateľ má záujem využiť služby poskytovateľa za účelom prípravy zimnej kampane 
zameranej  na  podporu  cestovného  ruchu  v regióne  Bratislava  a zvýšenia  počtu  turistov  zo 
zahraničia.  Vzhľadom  na  uvedené  sa  zmluvné  strany  dohodli  na  uzavretí  zmluvy  o poskytnutí 
služieb za nasledovných podmienok.



Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom  zmluvy  je  záväzok  poskytovateľa  poskytnúť  služby  súvisiace  s    vytvorením 
video spotov v počte 3 ks v trvaní 30 sekúnd pre každý spot, ktoré budú súčasťou zimnej 
kampane  objednávateľa  s názvom:  „Like  a king  and  queen/winter  edition  2015    2016“ 
zameranej  na  prezentáciu  destinácie  Bratislava.  Poskytovateľ  berie  na  vedomie,  že 
videospoty  budú  realizované  v spolupráci  s kreatívnym  tímom  –  zmluvnými  partnermi 
objednávateľa.

2. Poskytovateľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  objednávateľovi  v súvislosti  so  zhotovením  video 
spotov podľa ods. 1 tohto článku nasledujúce služby:
a) zabezpečenie prenájmu vrtuľníka  typu dron Black Magic na 1 deň v termíne   08  .12. 

2015, resp. v prípade nepriazni počasia / v náhradnom  termíne/  
b) zabezpečenie  prenájmu  zeleného plátna  s rozmermi  10  x  5m a kompletnej  svetelnej 

techniky na 3 dni v termínoch 4 – 09.12. 2015,
c) zabezpečenie prenájmu snehostroja na obdobie 1 deň v termíne 04.12. 2015,
d) zabezpečenie  prenájmu  koča  s konským  záprahom  a profesionálnym  kočišom,  a to 

všetko na 1 deň v termíne 07.12. 2015, 
e) zabezpečenie  prenájmu  hokejového  štadióna  Vladimíra  Dzurillu  a osvetlenia  ľadovej 

plochy na predmetnom štadióne na 1 deň v termíne 10.12.2015,
f) zabezpečenie  technickej  podpory  a akýchkoľvek  technických  služieb  alebo  iných 

podporných  služieb  súvisiacich  s činnosťami  uvedených  vyššie  v tomto  ods.  2  za 
účelom riadneho a bezporuchového vytvorenia video spotov podľa ods. 1 tohto článku. 

3. Poskytovateľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  objednávateľovi  služby  špecifikované  v ods.  2  tohto 
článku v rozsahu a v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy    špecifikácia predmetu zákazky 
a v hodnote v súlade s cenovou ponukou, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

Článok II
Práva a povinnosti poskytovateľa

1. Pri výkone činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje:
a) postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami objednávateľa, 
ktoré poskytovateľ pozná alebo musí poznať,
b) oznamovať objednávateľovi  informácie  týkajúce sa predmetu svojej činnosti, ktoré sú 
dôležité pre jeho rozhodovanie,
c) vystupovať  tak,  aby  neohrozil  dobré  meno  a povesť  objednávateľa  a regiónu 
Bratislava,
d) riadne  a včas  uhradiť  všetky  náklady,  ktoré  mu  vzniknú  voči  tretím  osobám  pri 
zabezpečovaní činností uvedených v čl. I ods. 2 tejto zmluvy, 
e) upozorniť  objednávateľa  na  možné  ťažkosti  pri  plnení  zmluvných  povinností 
a vynaložiť všetko úsilie na ich odstránenie.

2. Poskytovateľ má právo požadovať od objednávateľa súčinnosť potrebnú na splnenie svojich 
záväzkov, pričom objednávateľ sa zaväzuje potrebnú súčinnosť poskytnúť bez zbytočného 
odkladu.

3. Poskytovateľ  je  pri  poskytovaní  služieb  povinný  úzko  spolupracovať  s objednávateľom 
a s právnickými  a fyzickými  osobami  podieľajúcimi  sa  na  tvorbe  video  spotov  uvedených 
v čl.  I ods.  1  tejto  zmluvy,  a tomu  prispôsobiť  termíny  a lehoty  poskytovania  služieb  na 
základe tejto zmluvy. Poskytovateľ je povinný poskytovať všetky dohodnuté služby v čase od 
4.  12.  2015  do  15.  12.  2015,  a to  v termínoch  špecifikovaných  v čl.  I ods.  2  tejto  zmluvy 



pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak. Poskytovateľ sa zaväzuje, že vyššie uvedené 
služby bude poskytovať tak, aby všetky video spoty špecifikované v čl. I ods. 1 tejto zmluvy 
mohli byť úplne dokončené v lehote do 15. 12. 2015. Objednávateľ potvrdí riadne a včasné 
poskytnutie služieb poskytovateľa na preberacom protokole. 

4. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípade,  ak  výsledkom poskytnutia  služieb  poskytovateľa 
alebo  ich časti, bude výsledok tvorivej duševnej činnosti  (dielo), poskytovateľ vyhlasuje, že 
bude  výlučným  nositeľom  majetkových  práv  k tomuto  dielu  a zároveň  udeľuje 
objednávateľovi  výhradný  súhlas  na  jeho  použitie  bez  časového  alebo  územného 
obmedzenia  a bezodplatne,  a to  na  každé  použitie  (podľa  ust.  §  18  ods.  2  Autorského 
zákona) diela alebo jeho časti v rámci všetkých foriem propagačných a informačných aktivít 
objednávateľa. Poskytovateľ súhlasí s tým, aby objednávateľ vo vyššie uvedenom rozsahu 
udelil sublicenciu alebo postúpil licenciu tretej osobe.

5. Poskytovateľ  má  právo  na  riadne  a včasné  zaplatenie  odmeny  dohodnutej  v čl.  IV tejto 
zmluvy.

Článok III
Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ má právo na včasné a riadne poskytnutie služieb poskytovateľa za podmienok 
uvedených v tejto zmluve.

2. Objednávateľ  je  povinný  včas  poskytnúť  poskytovateľovi  pokyny,  písomnosti,  informácie 
a iné  podklady  potrebné  na  výkon  činnosti  podľa  tejto  zmluvy  a poskytnúť  inú  potrebnú 
súčinnosť  podľa  požiadaviek  poskytovateľa,  ak  je  vzhľadom  na  svoju  povahu  obvyklá 
a potrebná pre riadne splnenie predmetu zmluvy.

3. Objednávateľ je povinný riadne a včas zaplatiť dohodnutú odmenu.
4. Počas  plnenia  predmetu  tejto  zmluvy  je  objednávateľ  povinný  upozorniť  poskytovateľa  na 

možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinností a vynaložiť úsilie na ich odstránenie.

Článok IV
Odmena a jej splatnosť

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytnuté služby má poskytovateľ nárok na odmenu vo 
výške 4000 EUR s DPH,  slovom štyritisíc EUR, ktorá pozostáva z: 
a) odmeny za poskytnutie služby špecifikovanej v čl. I ods. 2 písm. a) tejto zmluvy vo výške 

800 EUR s DPH,  slovom osemsto EUR,
b) odmeny za poskytnutie služby špecifikovanej v čl. I ods. 2 písm. b) tejto zmluvy vo výške 

500 EUR s DPH,  slovom päťsto EUR,
c) odmeny za poskytnutie služby špecifikovanej v čl. I ods. 2 písm. c) tejto zmluvy vo výške 

600 EUR s DPH,  slovom šesťsto EUR,
d) odmeny za poskytnutie služby špecifikovanej v čl. I ods. 2 písm. d) tejto zmluvy vo výške 

1.500 EUR s DPH,  slovom tisícpäťsto EUR,
e) odmeny za poskytnutie služby špecifikovanej v čl. I ods. 2 písm. e) tejto zmluvy vo výške 

600 EUR s DPH,  slovom šesťsto EUR. 
2. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  odmena  uvedená  v odseku  1  tohto  článku  je  konečná 

a zahŕňa  všetky  náklady,  ktoré  vzniknú  poskytovateľovi  v súvislosti  s plnením  povinností 
podľa tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru na 
zaplatenie  odmeny  za  poskytnuté  služby  po  podpise  protokolu  podľa  čl.  II  ods.  3  tejto 
zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

4. Faktúra na zaplatenie odmeny musí spĺňať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej  hodnoty  v znení  neskorších  predpisov.  V prípade,  ak  faktúra  nespĺňa  uvedené 
náležitosti,  objednávateľ  je  oprávnený  vrátiť  faktúru  poskytovateľovi  na  prepracovanie; 
lehota splatnosti odmeny v takomto prípade plynie odo dňa doručenia opravenej faktúry.



Článok V
Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom účinnosti tejto zmluvy do 
15. 12. 2015. Uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti 
zmluvných strán, ktoré podľa svojej povahy majú trvať aj po zániku tejto zmluvy.

2. Ukončenie zmluvy pred uplynutím dojednanej doby podľa tohto článku je možné: 
a)   Dohodou  zmluvných  strán.  Dohoda  o predčasnom  ukončení  zmluvy  musí  byť 

písomná. Zmluva zaniká dňom, na ktorom sa dohodnú zmluvné strany. 
b) Odstúpením od zmluvy. Ktorákoľvek zmluvná strana  je oprávnená okamžite odstúpiť 

od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných povinností   druhou zmluvnou stranou. 
Odstúpením  od  zmluvy  zmluva  zaniká,  keď  prejav  vôle  zmluvnej  strany  odstúpiť  od 
zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane.

c) Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísania  oboma  zmluvnými  stranami 
a účinnosť v deň po dni  jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Akékoľvek  zmeny  alebo  doplnenia  obsahu  tejto  zmluvy  je  možné  vykonať  iba  formou 
očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami. Zmeny vykonané 
inou formou sú neplatné a pre zmluvné strany nezáväzné.

3. Právne  vzťahy  neupravené  touto  zmluvou  sa  riadia  príslušnými  ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

4. Všetky  spory,  ktoré  vyplynú  z plnenia  tejto  zmluvy  budú mimosúdne  riešené  zástupcami 
oboch zmluvných strán a pokiaľ nebude dosiahnutá dohoda, príslušným súdom. 

5. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
a) príloha č. 1 – špecifikácia predmetu zákazky,
b) príloha č. 2 – návrh ceny.

6. Zmluva  je  vyhotovená  v dvoch  exemplároch  s platnosťou  originálu,  z ktorých  každá 
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

7. Zmluvné  strany  si  zmluvu  prečítali,  jej  obsahu  porozumeli,  zmluva  bola  uzatvorená 
slobodne  a vážne, a na znak súhlasu ju zmluvné strany vlastnoručne podpísali.

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

.....................................................................            .................................................................                                                                                   
Bratislavská organizácia cestovného ruchu             Melman Production s.r.o.
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.,  Juraj Mráz
výkonný riaditeľ konateľ



Príloha č. 1:  Špecifikácia predmetu zákazky.

Predmetom zákazky je obstaranie prenájmu techniky pre natáčanie zimnej kampane Like a King and queen 
pre účely Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, BOCR. Verejný obstarávateľ predmetom zákazky 
rozumie nasledovné:

Bratislava Tourist Board 
Like a king and queen /
Winter Edition 2015 ‐ 2016/

zadávateľ: Bratislava tourist board

termíny používania techniky pre natáčanie: 3 ‐ 7 ‐8.12.2015, miesto: Bratislava

3 x 30 sek, spoty

produkcia: 2 ‐ 9.12.2015

postprodukcia: 10 ‐ 15.12.2015

Odovzdanie  diel 15.12.2015

KONCEPT
Zimná  časť  kampane  BTB:  Like  a king  and  queen/winter  edition,  je  prirodzene  pokračujúcou 

a nadväzujúcou  komunikáciou  na  letnú  časť  komunikácie  Like  a  king.  Jej  zámerom  je  priblížiť  atmosféru 

zimnej  Bratislavy  v  období  /december  – marec/.  Primárnym  komunikačným  zámerom  je  odprezentovať 

atraktívne  podujatia  a navnadiť  potencionálnych  návštevníkov  na  aktívne  trávenie  voľného  času/ 

dostupnosť  športovísk  a verejných  plôch:  korčuľovanie,  hokej,  sánkovanie  a  čo  najautentickejšie  zachytiť 

atmosféru  Vianočných  trhov,  lokálnu  gastronómiu  ako  aj  duchovný  rozmer  vianočného  adventného 

obdobia.  Sekundárnym  no  rovnako  dôležitou  súčasťou  je  odprezentovanie  obdobia  po  troch  kráľoch, 

obdobie  fašiangov, ktoré je obdobie bujarej zábavy, plesov k tomu patrí aj: sprievod masiek v malebných 

uličkách  starého  mesta,  ale  aj  exkurz  z  noblesných  báloch  konajúcich  sa  v  ozdobných palácoch  nášho 

korunovačného mesta.



Zimné športy/hokej, krasokorčuľovanie
Fašiangy

Popis a počet natáčacých dní, postproduckia Množstvo

vrtuľník ‐ dron, BlackMagic— 1 deň 1
Zelené plátno+svetlá 3 dni 1
Snehostroj ‐ 1 deň 1
zapožičanie koča, koňí + kočiša, prenájom  hokejového 
štadión 1 deň

1

nasvietenie ladovej plochy TV svetlá 1

Príloha č. 2. : 

Návrh ceny (vyplní uchádzač).



Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača nacenenie prenájmu techniky pre natáčanie zimnej kampane 
Like a King and queen, ktoré zahŕňajú položky podľa prílohy č. 1 tejto výzvy:

Melman Production s. r . o.

 
Názov položky

Množstvo/
merná 
jednotka

Cena za 
jednotku 
(v EUR bez DPH)

DPH
20% 
v EUR

Cena za jednotku 
(v EUR s DPH)

vrtuľník ‐ dron, 
BlackMagic— 1 deň

1 ks 800 800

Zelené plátno+svetlá 
3 dni 1 ks

500 500

Snehostroj ‐ 1 deň
1 ks

600 600

zapožičanie koča, koňí 
+ kočiša, prenájom  
hokejového štadión 1 
deň

1 ks

1500 1500

nasvietenie ľadovej 
plochy TV svetlá

1 ks 600 600

Celková cena v EUR s DPH 4000

Návrh jednotkovej ceny (v EUR s DPH) je zároveň návrhom na plnenie kritéria v zmysle bodu 6. výzvy na 
predloženie ponuky. 

Zároveň čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. 
V prípade rozdielnych údajov sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.

       Bratislave                        30.11                   

V.................................. dňa..................

Juraj Mráz
.................................................................. ..........................................................................


