
 
Zmluva o poskytovaní  služieb 

 
uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 
 

medzi 
 
Objednávateľ: 
 
Názov:  Slovenská agentúra životného prostredia  
Sídlo:  Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
IČO:   00626031 
DIČ.:  2021125821 
IČ DPH:  SK2021125821 
Bankové spojenie:    
IBAN:                 
                                                 
Zastúpený:   Ing. Martin Vavřinek , generálny riaditeľ 
Kontaktná osoba:                          RNDr. Dana Lapešová,    
 
(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 

a 
 

Poskytovateľ: 
 
Obchodné meno:  Austria Trend Hotel Management Slovakia, s.r.o. 
Sídlo:     Vysoká 2A, 811 06 Bratislava 
IČO:    44 657 455 
Zápis: OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 57142/B 
DIČ:    2022795632 
IČ DPH:   SK2022795632 
Bankové spojenie:   
IBAN:                 
Zastúpený:                              Andreas Berger, konateľ 
Kontaktná osoba:                  Zuzana Timková, 
                                                   zuzana.timkova@austria-trend.at 

  

 
(ďalej len ako „poskytovateľ“) 
 
 
                    

Preambula 
 

Zmluva o o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára  ako výsledok verejného obstarávania 
v zmysle  Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
 



Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je organizačné zabezpečenie medzinárodného workshopu –pracovného 

stretnutia pracovnej skupiny pripravujúcej príručku na kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotenie 
neumýselne vznikajúcich POPs, konaného v termíne od 29.09.2015 – 01.10.2015 v priestoroch 
Austria Trend Hotel Bratislava. 

2. Poskytovateľ služieb sa v súlade s touto zmluvou a za odplatu dohodnutú v tejto zmluve zaväzuje 
poskytnúť objednávateľovi ubytovacie, konferenčné a stravovacie služby v nasledovnej špecifikácii:  

 

2.1 Ubytovacie služby hotelového typu vrátane raňajok 
 

� hotelové zariadenie kategórie min. ****, 
� dobrá dostupnosť k MHD alebo autobusovej linke na letisko  Schwechat, 
� ubytovanie v samostatných jednolôžkových izbách,  
� ubytovanie pre cca 20 osôb ( 13 +7) na 4 noci – s príchodom 28.9.2015 a odchodom 02.10.2015,  
� menný zoznam hostí (roaming list) bude zaslaný hotelu 1 týždeň  pred termínom konania  

   workshopu bez toho, aby poskytovateľ služieb účtoval storno poplatky, 
� akékoľvek ďalšie zmeny rezervácií ubytovania budú zo strany objednávateľa nahlasované ihneď, 

ako zmena požiadavky na ubytovanie nastane, 
� súčasťou ceny za ubytovanie je aj daň za ubytovanie. 

 
2.2 Konferenčné služby 

 
� prenájom konferenčnej miestnosti pre cca 20 účastníkov workshopu  v dňoch 29.09.- 01.10.2015, 
� prenájom a zabezpečenie techniky v  konferenčnej miestnosti - internetové pripojenie, notebook, 

projektor, flipchart, ozvučenie, mikrofóny pre účastníkov a prednášajúcich ( 1 prenosný, pevné – 1 
ks pre 2 ľudí), predlžovacie káble ( aby mohol každý z účastníkov používať svoj notebook) - 
vrátane technickej inštalácie a technickej obsluhy počas konania workshopu. 

 
2.3 Stravovacie služby 
 

�  Zabezpečenie coffee breakov pre cca 20 osôb - v dňoch 29.9.-01.10.2015 -– 2 x denne 
v priestoroch pred konferenčnou miestnosťou: 
 coffee break do obeda:  
 Objednávateľ odporúča: káva + mlieko/čaj, minerálna voda, slané pečivo/sladké pečivo 
  coffee break po obede: 
  Objednávateľ odporúča: káva + mlieko/čaj, minerálna voda, slané pečivo/sladké pečivo 

 
 
 Ďalšie požiadavky objednávateľa: 
 

�    Objednávateľ požaduje sklenené poháre, šálky a lyžičky na kávu, čaj. 
�    Poskytovateľ služieb bude fakturovať len skutočne čerpané služby. 

    
 

3. Poskytovateľ vyhlasuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že objednávateľ nemá záujem na  
 poskytnutí služieb po dobe určenej ako termín konania podľa tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany  
 písomne nedohodnú inak. 



4.  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi všetku súčinnosť, ktorú je možné od neho 
spravodlivo požadovať a ktorá je v možnostiach objednávateľa a je potrebná pre riadne poskytnutie 
služieb poskytovateľom v súlade s touto zmluvou. 

 
5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby v súlade s touto zmluvou.  

 

6. Poskytovateľ vyhlasuje, že je podnikateľom a má platné oprávnenie na poskytovanie služieb, ktoré 
sú predmetom tejto zmluvy. 

 
Článok II. 

Termín a miesto plnenia zmluvy 
 

1. Dodávateľ  sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby v zmysle článku I. tejto zmluvy v termíne 
dohodnutom v článku I. tejto zmluvy.  

2. Objednávateľ sa zväzuje nahlásiť poskytovateľovi presný počet osôb zúčastňujúcich sa na 
workshope uvedenom v článku I. tejto zmluvy, ktorým má poskytovateľ poskytnúť hotelové, 
stravovacie a konferenčné služby dohodnuté v rozsahu uvedenom v článku I. tejto zmluvy v lehote 
najneskôr jeden týždeň  vopred pred termínom konania workshopu. 

 
Článok III.                                                                

Odplata za poskytnuté služby  a spôsob fakturácie 
 
 

1. Poskytovateľ má nárok na odplatu len za skutočne, riadne a včas poskytnuté služby objednávateľovi. 
Cena za poskytnutie služieb uvedených v článku I. tejto zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov ako cena najvyššia, 
a to vo výške 4.538,33 EUR bez DPH. K cene dohodnutej v článku III. ods. 1 tejto zmluvy bude 
pripočítaná 20% DPH vo výške 907,67 EUR. Cena za poskytnutie služieb uvedených v článku I. 
tejto zmluvy vrátane 20 % DPH je vo výške 5.446,00 EUR (slovom päťtisícštyristoštyridsaťšesť 
eur). Rozpis cien za jednotlivé služby je uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy. 

 

2. Za včas poskytnuté služby sa považujú služby poskytnuté v čase poskytovania služieb v súlade s čl. 
I. ods. 1 a 2 tejto zmluvy. Za riadne poskytnuté služby sa považujú služby poskytnuté v súlade 
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve ako aj v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto 
zmluve.  

 

3. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať len objednávateľom skutočne čerpané služby,  t.j. cena 
dohodnutá v článku III. ods. 1 tejto zmluvy môže byť znížená na cenu za skutočne poskytnuté 
služby, ak cena za takto poskytnuté služby nedosahuje cenu dohodnutú v článku III. ods. 1 tejto 
zmluvy. 
 

4. Poskytovateľ je oprávnený vyfakturovať cenu za poskytnutie služieb uvedených v článku I. tejto 
zmluvy až po skončení workshopu uvedenom v článku I. tejto zmluvy.  



5.  Objednávateľ neposkytne zálohové platby poskytovateľovi na poskytnutie služieb uvedených 
v článku I. tejto zmluvy.  

 

6. Poskytovateľ je povinný predložiť objednávateľovi originály faktúry v troch vyhotoveniach. 
 

7. Faktúra vystavená poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa 
platných právnych predpisov ako aj tieto náležitosti: 

   

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,IČ DPH  
- názov a číslo zmluvy, 
- číslo faktúry, 
- deň vystavenia  a deň splatnosti faktúry, 
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 
- fakturovanú sumu v EUR, 
- rozpis fakturovaných čiastok, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, konštantný 

a variabilný symbol, 
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby poskytovateľa. 
 
 

8. Prílohou faktúry, ako jej neoddeliteľná súčasť, musí byť špecifikácia poskytnutých služieb 
s uvedením  jednotlivých poskytnutých služieb, počtu osôb, ktorým boli poskytnuté a odplatou 
vyúčtovanou za jednotlivú službu.  

 

9. V prípade, ak faktúra vystavená poskytovateľom nebude obsahovať náležitosti uvedené v zákone 
alebo v čl. III. ods. 7 tejto zmluvy, alebo nebude obsahovať ako prílohu písomnú špecifikáciu 
poskytnutých služieb v zmysle čl. III. ods. 8  tejto zmluvy, alebo ak špecifikácia poskytnutých 
služieb nebude zodpovedať skutočne poskytnutým službám poskytovateľom objednávateľovi, je 
objednávateľ oprávnený vrátiť takúto faktúru poskytovateľovi na opravu. V takom prípade sa zastaví 
plynutie lehoty splatnosti vyúčtovanej odplaty a nová lehota splatnosti vyúčtovanej odplaty začne 
plynúť doručením správne vystavenej faktúry (v zmysle zákona a podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve) objednávateľovi. 

 

10. Predmet zmluvy bude pre účastníkov workshopu financovaný z finančných prostriedkov 
Environmentálneho programu pri OSN ( UNEP), okrem ubytovania pre 7 účastníkov workshopu, 
ktoré si títo budú hradiť individuálne. Poskytovateľ nie je oprávnený cenu týchto služieb (ubytovanie 
pre 7 účastníkov) účtovať objednávateľovi, pričom táto cena nie je zahrnutá v cene dohodnutej 
zmluvnými stranami v článku III. ods. 1 tejto zmluvy.  

 

11. Odplata za skutočne poskytnuté služby je splatná po riadnom splnení záväzku poskytovateľa 
poskytnúť služby podľa tejto zmluvy, spôsobom uvedeným vo faktúre, v lehote 30  dní odo dňa 
doručenia faktúry objednávateľovi.  

12. Odplata sa považuje za uhradenú v lehote splatnosti, ak je v celom rozsahu pripísaná na účet 
poskytovateľa v lehote splatnosti. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok, alebo deň 



pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na najbližší nasledujúci 
pracovný deň. 

13. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že okrem dohodnutej odplaty nemá poskytovateľ nárok na 
úhradu akýchkoľvek nákladov, hotových výdavkov ani iných výdavkov vynaložených v súvislosti 
s plnením predmetu tejto zmluvy. 

14. Postúpenie pohľadávky na zaplatenie odplaty za poskytnuté služby poskytovateľom je možné iba 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Poskytovateľ nie je oprávnený jednostranne 
započítať svoje pohľadávky, ktoré má proti objednávateľovi.  

 
Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Poskytovateľ je povinný  poskytnúť objednávateľovi všetky  relevantné informácie  o službách 
a aktuálnych cenách, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 
 

2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby uvedené v článku I. tejto zmluvy riadne a včas 
a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve pre počet osôb upresnených objednávateľom v zmysle tejto 
zmluvy. 
 

3. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi len objednávateľom skutočne čerpané služby 
poskytnuté poskytovateľom, a to v zmysle platobných podmienok dohodnutých v článku III. tejto 
zmluvy. 
 

4. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi za poskytnutie služieb uvedených v článku I. tejto 
zmluvy cenu za podmienok a spôsobom dohodnutým v článku III. tejto zmluvy. 
 

5. Objednávateľ je povinný upresniť poskytovateľovi presný počet osôb, ktoré sa na workshope 
uvedenom v článku I. tejto zmluvy zúčastnia najneskôr 1 týždeň vopred pred termínom konania 
workshopu.  

 

Článok V. 
Zmluvné pokuty 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak poskytovateľ nezabezpečí služby dohodnuté v článku I. 

tejto zmluvy v rozsahu, termíne a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000 EUR, a to najneskôr do 5 dní odo dňa jej 
uplatnenia objednávateľom u poskytovateľa. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za riadne a včas 
poskytnuté služby v zmysle článku I. tejto zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi 
úrok z omeškania za každý aj začatý deň omeškania s platbou splatnej faktúry v zmysle Nariadenia 
vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 
  



3. Vznikom povinnosti poskytovateľa zaplatiť zmluvnú pokutu ani jej skutočným zaplatením nie je 
dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti 
poskytovateľa a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na 
náhradu škody nezapočítava. 

 
 

Článok VI. 
Trvanie zmluvy 

 
            Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia všetkých  záväzkov oboch zmluvných strán.  

 
 

 
Článok VII. 

Skončenie zmluvy 
 

1. Táto zmluva končí uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná. 
2. Túto zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. Dohoda musí mať písomnú 

formu a musí byť podpísaná obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva v tomto prípade končí dňom 
určeným v dohode. 

 
Článok VIII.  

Zodpovednosť za škodu 
 

1. V prípade porušenia povinnosti vzniknutej na základe tohto záväzkového vzťahu, je zmluvná strana 
povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, okrem prípadu ak preukáže, že  porušenie 
povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 
 

2. Objednávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením 
zariadenia a majetku poskytovateľa spôsobenú osobami, ktoré sa zúčastňujú na workshope 
uvedenom v článku I. tejto zmluvy. Zodpovednosť za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením 
alebo zničením zariadenia a majetku poskytovateľa osobami, ktoré sa zúčastňujú na workshope 
uvedenom v článku I. tejto zmluvy, nesie ten, kto takúto škodu spôsobil. 

 
Článok IX.  

Doručovanie 
 

1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa 
doručujú: 
a) poštou, 
b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, 
c) osobne. 

 
2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú 

doporučene na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve. Každý účastník je povinný oznámiť 
druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní 
odo dňa zmeny sídla. 
 



3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa písomnosť po 
troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 
Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa 
písomnosť považuje za doručenú. 

 
4. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, je odosielateľ povinný 

opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom 
registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku. 

 
Článok XI.  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomného a 
očíslovaného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú počas doby trvania záväzkového vzťahu vzniknutého z tejto zmluvy 
oznamovať si navzájom všetky nové skutočnosti a zmeny dôležité pre tento ich zmluvný vzťah bez 
zbytočného odkladu. 
 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že jej 
obsah zodpovedá ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto zmluvou, ako aj záväzkové vzťahy 
touto zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky, bez použitia kolíznych noriem. 
 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom 
objednávateľ dostane dva rovnopisy a poskytovateľ dva rovnopisy. 
 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR. 

 
 

Príloha č.1   Cenová špecifikácia služieb 
 
V Banskej Bystrici, dňa..............                                         V Bratislave, dňa.............  

 
 
 
 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 
 
 

.........................................                                                        ............................................ 
  Ing. Martin Vavřinek                                                                  Medhat Youssef 

        generálny  riaditeľ SAŽP                                                             generálny riaditeľ   
                                                                                                        (na základe splnomocnenia) 



 


