
Zmluva  o poskytnutí služieb 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka   

 

 

I.  

Zmluvné strany 

 

 

1. 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 ktorej koná:  Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva a  

Mgr. Peter Petrovič – podpredseda predstavenstva   

 

(ďalej len „Objednávateľ“)  

 

 

2. Mgr. art Richard Zozulák  
sídlo:     Hodonínska 13, 04011 Košice 

DIČ:     1047891911,  nie je platca DPH 

bankové spojenie:   

č.ú.:       

 (ďalej len „Dodávateľ“)  

                                           

 

 

II. 

Úvodné ustanovenie 

 

 

1. Objednávateľ je oblastnou organizáciou cestovného ruchu - právnickou osobou 
založenou podľa § 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. Jednou z jej základných činností je podpora a 
spoluorganizovanie kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie 
prírodného a kultúrneho dedičstva a ich marketing a propagácia aktivít pre obyvateľov a 
návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy. 

2. Občianske združenie Skrášlime Slovensko, o.z. so sídlom Laurinská 3, 811 01 
Bratislava, IČO 51458349 (ďalej len ako „Skrášlime Slovensko, o.z.“)  je iniciátorom a 
realizátorom projektu: vytvorenia diela - bronzového modelu barokovej Bratislavy 
z čias panovania Márie Terézie (18. storočie) (ďalej len ako „Model“) a jeho osadenia 



v historickom centre Bratislavy (ďalej len ako „Projekt“). Projekt je realizovaný 
v spolupráci s Rotary Club Bratislava Danube a s podporou partnerov: hlavné mesto SR 

Bratislava, Bratislava – Staré Mesto, Bratislavský samosprávny kraj, Múzeum mesta 
Bratislava a Objednávateľa. 

3. Model bude po jeho osadení prevedený darovacou zmluvou do vlastníctva Mestskej 
časti Staré Mesto, resp. ňou zriadeného občianskeho združenia, ktoré sa bude ďalej 

starať o údržbu diela za zachovania pravidiel autorského zákona. Model bude osadený 
na pozemkoch v správe Miestnej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré ako účastník 
projektu poskytne plnú súčinnosť. 

4. Súčasťou Projektu je Model, ktorého autorom je sochár Mgr. art Richard Zozulák, t.j. 
Dodávateľ. Celkové rozmery Modelu sú 140 x 140 cm a výška podstavca 75 cm. 

Predpokladaný rozpočet projektu je 35-40.000,- Eur. Termín osadenia Modelu 
a slávnostné odhalenie je naplánované dňa 10. 10. 2019. 

5. Skrášlime Slovensko, o.z. a Objednávateľ uzatvorili zmluvy o vzájomnej spolupráci, 
ktorej predmetom je úprava spolupráce zmluvných strán pri realizácii projektu, v ktorej 
sa Objednávateľ zaviazal spolupodieľať sa na financovaní projektu zabezpečením 
cizelovania, zvárania a patinovania Modelu v sume maximálne 5.000,- EUR vrátane 
DPH, pričom o konečnom  objeme finančných prostriedkov v rámci uvedeného 
finančného limitu rozhodne Objednávateľ.  

6. V nadväznosti na zmluvu o vzájomnej spolupráci špecifikovanú v bode 5. tohto článku 
zmluvy sa Objednávateľ s Dodávateľom, ktorý je jediným autorom Modelu, 
zodpovedným za jeho profesionálne umelecké i technické vyhotovenie, dohodli na 
uzatvorení tejto zmluvy, pričom Objednávateľ bude realizovať plnenie na základe tejto 
zmluvy s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

 

 

 

III. 

Predmet zmluvy 

 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávke 

služieb zo strany Dodávateľa. Predmetom dodania sú nasledovné služby za uvedenú 

odplatu 

a) Cizelovanie Modelu (umelecké vylepšovanie povrchu kovových predmetov) 

v časovom rozsahu 135 hodín (1 hodina za 25,- eur)                                                           

                                                                                                       ........ 3375,- eur  

b) Zváranie bronzových častí odliatku Modelu v časovom rozsahu 22 hodín práce (1 

hodina za 25,- eur)        ...........500 eur 

c) Zapožičanie zváračky, spotreba 25L plynu a 10 kg bronzového  drôtu spolu                      

                                                                                                         ...........560 eur  

d) Patinovanie Modelu v časovom rozsahu 22 hodín   (1 hodina za 25,- eur)                                                                                   

                                                                                                          ...........550 eur 

(ďalej len ako „Služby“). 

                                                                                                         

2. Dodávateľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou. 

Objednávateľ je povinný poskytovať Dodávateľovi pri plnení predmetu tejto zmluvy 

súčinnosť, ak je to nevyhnutné.  

 



3. Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi služby v termíne najneskôr do 10. 10. 

2019. 

 

4. Objednávateľ je povinný za plnenie predmetu tejto zmluvy zaplatiť odplatu v zmysle 

tejto zmluvy.  

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na plnenia poskytnuté na základe tejto 

zmluvy je 5 rokov.  Dodávateľ je povinný reagovať na reklamácie Objednávateľa bez 

zbytočného odkladu a reklamovanú vadu odstrániť, ak sa zmluvné strany nedohodnú 

inak, do 20 pracovných dní.  

 

 

 

 

IV.  

Odplata 

 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi za plnenie predmetu 

tejto zmluvy odplatu podľa rozsahu vykonaných Služieb v zmysle článku III. bodu 1. 

tejto zmluvy v sume najviac 4985,- eur bez DPH. Dodávateľ nie je platcom DPH. 

Odplata je konečná a nemožno ju dodatočne meniť.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Dodávateľovi odplatu do 30 dní po 

poskytnutí Služieb a po preukázaní ich realizácie fotodokumentáciou a protokolom 

o plnení tejto zmluvy podpísaným oboma zmluvnými stranami, ktorého predmetom je 

špecifikácia a rozsah poskytnutých Služieb.   

 

3. V prípade oneskorenej úhrady zo strany Objednávateľa je Dodávateľ oprávnený účtovať 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania.  

 

4. Pre prípad, že predmet plnenia tejto zmluvy nebude realizovaný podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve, riadne alebo vo vyhovujúcej kvalite, má Objednávateľ 

právo uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu až do výšky odplaty podľa bodu 1. 

tohto článku zmluvy, ak porušenie povinnosti zo strany Dodávateľa malo zásadný vplyv 

na kvalitu Modelu. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

 

 

 

 

V. 

Trvanie zmluvy 

 

 

1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2019. Ustanovenia, z ktorých povahy 

vyplýva dlhšia záväznosť zostávajú platné a účinné v súlade s príslušnými 

ustanoveniami tejto zmluvy aj po jej skončení. 

 

2. Zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť dohodou zmluvných strán. 



 

3. Každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť na základe 

písomného oznámenia v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich 

zmluvných povinností podstatným spôsobom. Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinným 

doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  

 

4. Podstatným porušením zmluvy Dodávateľom sa rozumie najmä, v zmysle § 345 ods. 2 

Obchodného zákonníka, akékoľvek omeškanie Dodávateľa s riadnym dodaním Služieb 

Objednávateľovi. 

 

5.  Podstatným porušením zmluvy Objednávateľom sa rozumie najmä, v zmysle § 345 ods. 

2 Obchodného zákonníka, omeškanie so zaplatením odplaty Dodávateľovi o viac ako tri 

(3) pracovné dni. 

 

6.  Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá 

vznikne zmluvnej strane porušením povinností vplývajúcich z tejto zmluvy druhou 

zmluvnou stranou 

 

 

 

 

VI. 

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. Táto zmluva sa môže meniť len dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 

 

3. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami právneho poriadku 

Slovenskej republiky, najmä Obchodného zákonníka, Autorského zákona a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

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

komunikujú prostredníctvom adries uvedených v čl. I tejto zmluvy.  

 

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

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

 

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

 Príloha č. 1 – Vizuálne stvárnenie Modelu 

 Príloha č. 2 –  Cenová ponuka Dodávateľa 

 

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

podpise oboma zmluvnými stranami dostane jedno vyhotovenie.  

 



8. 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. 

 

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

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Bratislave dňa 9.9.2019 

  

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 
 

 

 

 

  

 

V Bratislave dňa 9.9.2019 

 

 

 

Ing. Alžbeta Melicharová, 

predsedníčka predstavenstva 

 

 

 

__________________________________ 

Mgr. Peter Petrovič, 

podpredseda predstavenstva 

 Mgr. art Richard Zozulák 





Príloha č. 2 

 

Bronzový model Bratislavy  - Finálne úpravy bronzového korpusu 

 

Sochár Mgr. Richard Zozulák 

 

Detailná špecifikácia prác + rozpočet na model: materiál/človekohodiny 

 

 

Finálne úpravy bronzového korpusu obsahujú tieto práce a materiál: 

Práca umelca 25e/hod 

 

Cizelovanie (umelecké vylepšovanie povrchu kovových predmetov) 135 hodín ........ 3375 eur 

Zváranie bronzových častí odliatku dokopy 22 hodín práce..........................................500 eur  

zapožičanie zváračky, spotreba 25L plynu a 10 kg bronzového  drôtu 

spolu...............................................................................................................................560 eur  

Patinovanie (umelecká technika na docielenie “použitého“ vzhľadu) 22 hodín ...........550 eur 

 

Práce a materiál spolu v  hodnote  4985 eur   

 

 

 
 

 

 

 

 

 


