
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
 

uzatvorená § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov 

 
 

 
 

Preambula 
 
1. Táto zmluva o poskytnutí služieb sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania, v zmysle § 9 ods. 

9  zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
Objednávateľ:   TSS Group a.s.  
Sídlo:    K Zábraniu 1653 , 911 01 Trenčín 
V zastúpení:    Peter Valušiak, predseda predstavenstva 
IČO:    36323551 
IČ DPH:   SK2020116505 
Zapísaná:   V obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne  
    Oddiel Sa, vložka 10609/R 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.    
Číslo účtu:   26220801553/1100 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
a  
 

Poskytovateľ: X - PRO, s.r.o. 
Sídlo:  Námestie Matice slovenskej 8/1713, 018 41 Dubnica nad Váhom  
V zastúpení:   Richard Buranský, konateľ 
IČO:    46340491 
DIČ:    2023339648 
IČ DPH:   SK2023339648 
Zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo:  25030/R, 

Oddiel: Sro 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:   26220801553/1100 
 
 (ďalej len ,,Poskytovateľ“) 
 
 

II.  PREDMET  ZMLUVY 
1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi službu, ktorá spočíva v zabezpečení  

výstavy Security Bratislava 2014 v rozsahu prílohy č. 1 – Špecifikácia ceny. 
2. Predmet zákazky sa považuje za splnený po overení rozsahu, kvality služby/výsledku služby a úplnosti 

sprievodných dokladov. V prípade nesúladu odovzdaných výsledkov služby s objednávkou a následnými 
sprievodnými dokumentmi má objednávateľ právo služby písomne reklamovať podľa čl. VII tejto 
služby. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť v zmysle tejto zmluvy 
a zaplatiť mu za poskytnuté služby odplatu podľa čl. IV tejto zmluvy.  

III. ČAS A MIESTO PLNENIA 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoju zodpovednosť zabezpečiť pre objednávateľa 

služby podľa čl. II s termínom začatia plnenia služieb odo dňa účinnosti tejto zmluvy a termínom 
dodania najneskôr do 09.09.2014. Ukončenie plnenia služieb je stanovené najneskôr do 48 hodín po 
ukončení výstavy Security Bratislava 2014.  



 
2. Miestom plnenia tejto zmluvy je – miesto konania výstavy Security Bratislava 2014. 

 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonanie služby na mieste plnenia.  

IV.  CENA  PREDMETU ZMLUVY 
1. Cena za vykonanie služby v rozsahu uvedenom v čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení doplňujúcich predpisov ako cena maximálna. 
Zmena stanovenej ceny je možná len v prípade zmeny predpisov upravujúcich DPH alebo písomnou 
dohodou zmluvných strán. 

                                                 
Cena bez  DPH: 11 027,00  EUR (Jedenásťtisícdvadsaťsedem EUR)       
20%  DPH: 2 205,40 EUR  (Dvetisícdvestopäť EUR a 40/100 EUR)       
Cena s DPH: 13 232,40 EUR (Trinásťtisícdvestotridsaťdva EUR a 40/100 EUR s DPH) 

 
 

V.  ÚDAJE O FINANCOVANÍ A FAKTUROVANÍ 
1. Fakturácia sa uskutoční po riadnom poskytnutí služby, ktorá je predmetom zmluvy.  

 
2. Poskytovateľovi vznikne právo na fakturáciu dňom nasledujúcim po dni vykonania služby, ktorá je 

predmetom zmluvy na základe rozpisu poskytnutých služieb potvrdeného objednávateľom. Poskytovateľ 
vyhotoví pre objednávateľa dva originály faktúr. 

 
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, že faktúra 

nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť poskytovateľovi na 
prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

 
4. Splatnosť faktúry je stanovená do 30 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví. 
 
5. Úhrada ceny za poskytnuté služby sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy, alebo formou zápočtu. 

 

VI.  SPÔSOB ODOVZDÁVANIA A  PREBERANIA 
1. Služby podľa tejto zmluvy sa považujú za poskytnuté ich riadnym vykonaním v dohodnutom termíne na 

dohodnutom mieste. 
 

2. Poskytovateľ je povinný poskytovať objednávateľovi služby s odbornou starostlivosťou. 
 

3. Objednávateľ je povinný poskytovať poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytovanie služieb. Za 
súčinnosť podľa tejto zmluvy sa považuje najmä umožnenie plnenia tejto zmluvy v dohodnutom 
rozsahu, na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. 

 
VII. REKLAMÁCIE 

1. V prípade poskytnutia služieb podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy v nedostatočnom rozsahu alebo         
kvalite má objednávateľ právo poskytnuté služby reklamovať. 

2. Reklamáciu poskytnutých služieb uplatní objednávateľ písomne so špecifikáciou reklamovaných 
skutočností a s návrhom zníženej ceny za poskytnuté služby podľa čl. II tejto zmluvy. O dohodnutej 
zníženej výške ceny za poskytnuté služby sa spíše zápisnica. 

3. Reklamácie je poskytovateľ povinný vybaviť v lehote najviac 10 dní odo dňa, kedy obdržal písomnú 
reklamáciu zo strany objednávateľa. Poskytovateľ vydá objednávateľovi doklad o prijatí reklamácie 
a spôsobe jej vybavenia.  

 
 



VIII. SANKCIE 
1. Pri omeškaní úhrady faktúry sa určujú úroky z omeškania objednávateľovi podľa § 369 Obchodného 

zákonníka. 

2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade:  

a) podstatného porušenia zmluvných podmienok dohodnutých v zmluve, 
b) v ostatných prípadoch podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 
2.1 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v kvalite stanovenej objednávateľom považujú 

zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy. 
 
2.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne na adresu uvedenú v záhlaví 

tejto zmluvy. 
 
2.3 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.  
 
3. Poskytovateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny poskytnutej 

služby vrátane DPH za každý začatý omeškaný deň, ak služba, ktorá je predmetom zmluvy, nebude 
poskytnutá v dohodnutom čase, na dohodnutom mieste a v požadovanej kvalite. Právo objednávateľa na 
náhradu škody tým nie je dotknuté. 

IX. AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVA TRETÍCH OSÔB 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ súhlasí so zverejnením výsledkov služby a zároveň poskytuje 

licenciu na predmety ochrany práv duševného vlastníctva vytvorených poskytovateľom k predmetu 
zmluvy na dobu 3 rokov bezodplatne. 

X.  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 3 roky odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
 
2. Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, pričom poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia 

a objednávateľ obdrží tri vyhotovenia. Všetky exempláre zmluvy majú rovnakú platnosť. Zmluva je 
platná odo dňa podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom  nasledujúcim  po dni jej 
zverejnenia. 

     
3. Túto zmluvu možno meniť, upraviť alebo doplniť jedine písomnými dodatkami k nej potvrdenými 

obidvoma zmluvnými stranami. V prípade, ak sa niektorá zo zmluvných strán dozvie o skutočnostiach 
vyžadujúcich zmenu, úpravu alebo doplnenie tejto zmluvy, je povinná o tom obratom informovať druhú 
zmluvnú stranu. 

 
4. Poskytovateľ bude predkladať dokumentáciu, týkajúcu sa podrobného rozpočtu v elektronickej verzii (vo 

formáte MS Excel), rovnako tak bude predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného 
rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 

 
5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu, ktorá je predmetom zmluvy s náležitou starostlivosťou a 

odbornosťou, v súlade s požiadavkami objednávateľa v rámci dohodnutého predmetu zmluvy 
a stanovených termínov. 

 
6. Za zmluvnú stranu objednávateľa sú oprávnení rokovať: 
     v technických otázkach: Peter Valušiak, Ing. Branislav Rojko 
     v zmluvných otázkach: Peter Valušiak, Ing. Branislav Rojko 
 
7. Za zmluvnú stranu poskytovateľa sú oprávnení rokovať:  
     v technických otázkach: Peter Doktor 
     v zmluvných otázkach: Richard Buranský 
 
8. Pre vzťahy medzi objednávateľom a poskytovateľom platia dojednania stanovené v tejto zmluve. 

Záležitosti, ktoré neboli výslovne dojednané v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

 



9. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzavretá v tiesni, ani za 
iných, jednostranne nevýhodných podmienok. 

 
10. Poskytovateľ strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 
poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 

 
 
 
V Trenčíne dňa 26.6.2014                          V Dubnici nad Váhom,  dňa 26.6.2014 
 
 
 
 
Za objednávateľa:                                                                                      Za poskytovateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Valušiak   Richard Buranský 
TSS Group a.s.                          X - PRO, s.r.o. 
  



Príloha č. 1     Špecifikácia ceny     

Názov výdavku Členenie Mj 
Jednotková 

cena Počet 
jednotiek 

Celkom bez 
DPH 

Celkom s 
DPH 

(EUR) (EUR) (EUR) 

Prenájom  výstavnej plochy služba eur/m2 131,00 36 4716,00 5659,20 

Ubytovanie pre 3 
zamestnancov v mieste 
konania výstavy 

služba osobonoc 51,00 9 459,00 550,80 

 Doprava 3 zamestnancov a 
exponátov na výstavu 
firemným vozidlom 

služba eur/km 0,30 300 90,00 108,00 

Výstavba expozície služba komplet 5000,00 1 5000,00 6000,00 

Náklady za spotrebu energií 
na výstavnej ploche služba komplet 740,00 1 740,00 888,00 

Parkovacia karta služba ks 22,00 1 22,00 26,40 

SPOLU         11 027,00 € 13 232,40 € 
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