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ZMLUVA O DIELO  
uzatvorená podľa s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

I.  

Zmluvné strany 
 

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 a výstavby SR 

č. registrácie: 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 

bankové spojenie:    

číslo účtu:      

v mene ktorého konajú: Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ 

kontaktná osoba    Mgr. Barbara Csibreiová, e-mail: csibreiová@visitbratislava.com 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ:   AT MANUFACTURE s. r. o. 

sídlo:    Donnerova 11, 841 04 Bratislava 4 

IČO:     45 24 26 66 

DIČ:     20 22 90 41 03 

IČ DPH:   SK 2022904103 

Zapísaný v OR:   OS Bratislava I 

reg.číslo:   61084/B 

bankové spojenie:   

číslo účtu:    

IBAN     

v mene ktorého koná:   Tomáš Achs, konateľ  

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

 

 

II.  

Úvodné ustanovenie 

 

1. Objednávateľ zriadil v roku 2016 v rámci Michalskej veže v spolupráci s Mestským 

múzeom Bratislava korunovačný foto-video point reprezentujúci Bratislavu ako 

korunovačné mesto.  Ide o vizuálne a obsahovo pútavé turisticky atraktívne miesto 

prezentujúce historickú tému korunovácií. 

2. Objednávateľ má záujem rozšíriť ponuku foto-video pointu o raznicu mincí na razenie 

mince s korunovačnou tematikou. Raznica bude súčasťou tematickej prezentácie 

Bratislavy v korunovačnom foto-video pointe, ale i na veľtrhoch, výstavách ako i počas 

mestských podujatí. Na raznici si bude môcť návštevník sám buchnutím kladiva vyraziť 

mincu.  

3. Zhotoviteľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač na základe výzvy na predloženie 

ponuky podľa  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 



2 
 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, názov zákazky „Raznica 

mincí“ zo dňa 23. 11. 2018.  

4. V zmysle § 29 zákona č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytuje 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR oblastným organizáciám cestovného ruchu 

nenárokovateľnú dotáciu na realizáciu aktivít na podporu rozvoja cestovného ruchu 

v destinácii. Objednávateľ zabezpečuje plnenie tejto zmluvy s finančnou podporou 

Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

 

5. Za účelom zabezpečenia raznice a príslušenstva na účely propagácie Bratislavy uzatvára 

Objednávateľ so Zhotoviteľom túto zmluvu.  

 

 

 III. 

Predmet plnenia  

 

1. Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy je dodanie diela - raznice mincí, na ktorej 

buchnutím kladiva možno vyraziť mince, a jej príslušenstva (ďalej len ako „Dielo“). 

Dielo má nasledovné časti: 

a) drevený podstavec, ktorý zabezpečí stabilitu raznice ako aj potrebnú výšku, aby si 

návštevník sám mohol na raznici vyraziť mincu  

b) patrica a matrica z uhlíkovej ocele s vyobrazeným grafickým návrhom, ktorý dodá 

Objednávateľ (grafický návrh mince je prílohou č. 1 k tejto zmluve) 

c) patrica obohnaná koženým pásom upevnená reťazou zapustenou do dreveného 

podkladu (proti odcudzeniu) 

d) patrica upevnená v spodnej zápustnej časti rasteného dreva  

e) kladivo historicky upravené pripevnené k drevenému podkladu reťazou (proti 

odcudzeniu) 

f) mince, tzv. strišky na razenie z 2 mm hliníkového plechu – 300 ks 

g) všetky časti pevné upevnené, aby bolo možné celú raznicu preniesť a využiť na 

rôznych miestach (veľtrhy, výstavy, podujatia). 

 

2. Dielo bude primárne umiestnené v korunovačnom foto-video pointe. Dielo musí vizuálne 

a funkčne zapadať do konceptu prezentácie korunovačnej tematiky.    

 

IV. 

Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve vytvoriť pre 

Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ je pri vytvorení Diela povinný postupovať samostatne. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, požiadavky 

Objednávateľa a ustanovenia tejto zmluvy. 

 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že  je výlučným nositeľom práv k Dielu a zodpovedá za to, 

že vytvorené a odovzdané Dielo na základe tejto zmluvy je  v súlade s platnými právnymi 

predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi všetky škody a náklady, 

ktoré Objednávateľovi vzniknú uplatňovaním nárokov tretích osôb v súvislosti s Dielom 

a jeho použitím. 
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4. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť Dielo v súlade s touto zmluvou a odovzdať ho 

Objednávateľovi do Korunovačného foto-video pointu v Michalskej veži v Bratislave do 

21. 12. 2018.  

 

5. Zhotoviteľ je povinný bez odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy predložiť 

Objednávateľovi grafický návrh Diela na jeho odsúhlasenie. 

 

6. Odovzdanie a prevzatie Diela bude potvrdené v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, 

ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.  
 

7. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť na Dielo záruku po dobu 2 rokov od jeho prevzatia.  

 

 

V. 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vytvorené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi 

dohodnutú odmenu v zmysle tejto zmluvy. 

 

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú pre vytvorenie 

Diela. 

 

3. Objednávateľ je oprávnený reklamovať vady plnenia, realizovaného na základe tejto 

zmluvy.  

 

4. Objednávateľ je povinný po prevzatí Diela do 10 pracovných dní oznámiť Zhotoviteľovi 

svoje výhrady, príp. požiadavky na opravu alebo úpravu Diela. Zhotoviteľ je následne 

povinný vytknuté nedostatky odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 

pracovných dní.  

 

 

VI.  

Odmena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za plnenie predmetu tejto zmluvy v sume 1.044,- 

Eur vrátane DPH (ďalej len "Odmena“). Návrh ceny, špecifikovaný podľa položiek, tvorí 

prílohu č. 2 k tejto zmluve. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude odmenu fakturovať Objednávateľovi po  

odovzdaní Diela Objednávateľovi, pričom lehota splatnosti je do 30 dní odo dňa 

doručenia Diela Objednávateľovi, nie však skôr ako po odstránení nedostatkov a vád 

Diela vytknutých Zhotoviteľovi.  

 

3. Odmena je konečná a zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa na plnenie predmetu tejto 

zmluvy. 

 

4. Odmenu uhradí Objednávateľ bezhotovostne na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v čl. 

I. tejto zmluvy. Faktúra Zhotoviteľa musí spĺňať všetky náležitosti daňového a účtovného 

dokladu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, prílohou faktúry musí byť 

Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela v zmysle čl. IV. bodu 6. tejto zmluvy.  
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VII.  

Trvanie zmluvy 
 

1. Táto zmluva, ak v zmluve nie je uvedené inak, je uzatvorená na dobu do riadneho 

a včasného dodania bez závadného Diela a všetkých jeho častí.   

 

 

VIII. 

Sankcie 
 

1. Ak má Dielo vady, môže Objednávateľ od tejto zmluvy odstúpiť, ak ich Zhotoviteľ 

neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu Objednávateľ na tento účel poskytne. Ak má 

Dielo opakované vady alebo vadu, ktorá predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy, 

môže Objednávateľ od tejto zmluvy odstúpiť i bez poskytnutia primeranej lehoty na 

odstránenie.  

 

2. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním Diela, je povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Odmeny v zmysle čl. VI. bodu 1. tejto 

zmluvy, a to za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na 

náhradu škody. V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený tiež odstúpiť od tejto zmluvy.  

 

 

IX. 

Ochrana osobných údajov 

 

1. Osobné údaje fyzických osôb – zmluvných strán a osôb prostredníctvom ktorých zmluvné 

strany konajú a plnia predmet tejto zmluvy, vo vlastnom mene spracúvajú obe  zmluvné 

strany. Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, 

účelom spracúvania osobných údajov je výlučne plnenie tejto zmluvy. Doba uchovávania 

osobných údajov je 5 rokov po zániku platnosti tejto zmluvy, ak osobitný zákon 

nestanovuje inak. 

2. Dotknutá osoba  má v zmysle GDPR 

a) právo požadovať od zmluvných strán prístup k osobným údajom týkajúcim sa jej 

osoby; 

b) právo na opravu osobných údajov; 

c) právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných 

údajov; 

d) právo na prenosnosť osobných údajov; 

e) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

3. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko štatutára a kontaktnej osoby, 

e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na 

plnenie tejto zmluvy. Neposkytnutie uvedených osobných údajov má za následok 

nemožnosť plniť túto zmluvu. 

 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje 

v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy spracúvajú, o ich vyššie uvedených 

právach vyplývajúcich z GDPR.   

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIv8vGwMPaAhXH2aQKHZPOBjoQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dataprotection.gov.sk%2F&usg=AOvVaw1ZxacUbQgih5BzDRgAUAKS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIv8vGwMPaAhXH2aQKHZPOBjoQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dataprotection.gov.sk%2F&usg=AOvVaw1ZxacUbQgih5BzDRgAUAKS
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5. Zmluvné strany deklarujú, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia na 

zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov 

 

 

X. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov a ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

2. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

3. Ak zmluvná strana neoznámi druhej zmluvnej strane inú adresu, zmluvné strany 

komunikujú prostredníctvom adries uvedených v čl. I tejto zmluvy. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory týkajúce sa práv a povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy budú riešiť primárne mimosúdnou cestou - dohodou.  

 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy, a to:  

Príloha č. 1 – grafický návrh mince 

Príloha č. 2 – návrh ceny. 

 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strany po 

jej podpise oboma zmluvnými stranami dostane jedno vyhotovenie. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú 

prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Bratislave dňa 29.11.2018 

 

 

Objednávateľ:  

 

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 
 

 

 

 

  

 

V Bratislave dňa 5.12.2018 

 

 

Zhotoviteľ: 

 

AT MANUFACTURE s. r. o. 
 

Ing. Alžbeta Melicharová   

Predseda predstavenstva BTB 

 

 

 

 Tomáš Achs, 

Konateľ 

 





B
RATISLAVA






