
Zmluva o spolupráci  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“) 

 
Objednávateľ:  
Obchodné  meno:     Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry  
Sídlo:                  Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry  
Zapísaný:             v registri organizácií cestovného ruchu vedenom MDVRR SR,  
                                 číslo 02807/2012/SCR                                  
IČO:                         42234077  
DIČ:                         2023468403 
IČ DPH:                    SK2023468403         
Bankové spojenie:     J&T Banka, a.s., pobočka Starý Smokovec 
IBAN:                       SK31 8320 0000 0013 0000 1042        
Zastúpený:               Michal Sýkora, predseda predstavenstva 
                                 Ing. Richard Pichonský, podpredseda predstavenstva 
 
( ďalej len „ Objednávateľ“)  

a 
 
Poskytovateľ:             
Obchodné meno:        AGENTÚRA DAISY s.r.o.  
Sídlo:                           Zupkova č. 29, 040 22 Košice 
Zapísaný:                     v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,  

    oddiel Sro 15088/V                                  
IČO:                            36581 089 
DIČ:                            202 18 44 231     
IČ DPH:                       SK 202 18 44 231   
Bankové spojenie:         Tatra Banka, a.s.  
Číslo účtu:                   2 624 770 598/ 1100 

 
( ďalej len „ Poskytovateľ“)  
 
( ďalej spolu len „ Zmluvné strany “)  
 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa v rámci podujatia „TATRY ICE MASTER“, 

ktoré sa uskutoční dňa 11.1.2018 -14.1.2018 na Hrebienku vo Vysokých Tatrách ( ďalej 
len „ Podujatie“) zabezpečiť pre Objednávateľa:  
Koncept projektu MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE VO VYREZÁVANÍ ĽADOVÝCH SOCH 
ktorý zahŕňa : 
a) vypracovanie projektu medzinárodnej súťaže vo výrobe ľadových sôch,  
b) odborný dohľad nad realizáciou Projektu  v rozsahu podľa prílohy č. 1 zmluvy 
c) poskytnúť služby v rámci Projektu špecifikované v prílohe č. 1  

( ďalej spolu len  Predmet zmluvy“)                           
 



II. 
Odmena a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za realizáciu Predmetu zmluvy v mene EUR a vo 

výške 30.078,00 EUR bez DPH čo je 36.093,60 EUR s DPH (slovom: 
tridsaťšesťtisícdeväťdesiattri eur a šesťdesiat centov) ( ďalej len „ Odmena“). 
 

2. Odmena je dohodnutá ako pevná a zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa súvisiace 
s realizáciou Predmetu zmluvy, vrátane dopravy okrem ubytovania a stravy ( v ods. III., bod 
5). 

 
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi zálohu na vo výške  29.000,-€ s 

DPH  na základe zálohovej faktúry s lehotou splatnosti 08.01.2018. 
 

4. Odmena je splatná na základe vyúčtovacej faktúry vystavenej Poskytovateľom v deň 
ukončenia Projektu s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Poskytovateľ vo 
vystavenej faktúre zúčtuje poskytnutú zálohu na Odmenu podľa bodu 3 tohto článku zmluvy. 

 
5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Odmenu bezhotovostným bankovým prevodom na číslo 

účtu: 2624770598/1100. Poskytovateľa uvedené vo vystavených faktúrach.  
 

III. 
Podmienky plnenia 

 
1. Poskytovateľ zodpovedá za odbornú spôsobilosť vybraných tímov ako aj za kvalitu 

a realizáciu a poskytnutie  služieb špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy 
 

2. Poskytovateľ zabezpečuje v celom rozsahu odborný dohľadom v rozsahu špecifikovanom v 
prílohe č.1. 

 
3. Objednávateľ zodpovedá za organizačnú stránku podujatia v rozsahu špecifikovanom v 

prílohe č. 1.  
      

4. Objednávateľ sa zaväzuje uvádzať Poskytovateľa - Agentúru Daisy, s.r.o. ako partnera 
Podujatia  v rámci reklamnej kampane podujatia TATRY ICE MASTER.  

 
5. Objednávateľ zabezpečí pre realizačný tím poskytovateľa ubytovanie a stravu v termíne 

konania súťaže. 
 

6. V prípade ak nastanú okolnosti vyššej moci, obidve zmluvné strany majú právo od tejto 
zmluvy odstúpiť bez nároku na finančnú náhradu. Oprávnená zmluvná strana je povinná 
preukázať existenciu vyššej moci bez zbytočného odkladu. Odstúpenie je účinné okamihom 
jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetkých zúčastnených sochárov jasne a zrozumiteľne a 
písomne informoval, že počas trvania podujatia sami zodpovedajú za svoje zdravie, 
bezpečnosť pri práci a za ochranu svojho majetku a osobných vecí.   
 
 
 



 
 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť  a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody obidvoch zmluvných strán formou 

písomného dodatku. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, po dve (2 vyhotovenia pre každú 

zmluvnú stranu. 
4. Zmluvné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a súvisiacimi právnymi predpismi. 
 
 
V Košiciach dňa:                                    Vo Vysokých Tatrách dňa: 
 
 
Za poskytovateľa:     Za objednávateľa: 

 
 
 
 
 
 

.................................................                .................................................                        
Ing. Béreš Marek               Michal Sýkora 
konateľ     predseda predstavenstva   
AGENTÚRA DAISY, s.r.o.                       OOCR Región Vysoké Tatry 
 
 
 

 
 

    .................................................                        
                  Ing. Richard Pichonský 
     podpredseda predstavenstva 
       OOCR Región Vysoké Tatry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRÍLOHA č. 1 k zmluve o spolupráci 
Náplň práce Poskytovateľa Agentúry Daisy, s.r.o.  

na podujatí TATRY ICE MASTER 2018 
 
- Kontaktovanie profesionálnych sochárskych tímov z celého sveta.  

- Výber finalistov pre súťaž na základe odbornosti.   

- Príprava družstiev na súťaž: pomoc pri plánovaní dopravy a ďalšie 
organizačné poradenstvo počas roka.  

- Riešenie technických a organizačných otázok od súťažiacich počas 
roka.   

- Sprostredkovanie úhrady účastníckych poplatkov, dopravných 
nákladov a odmien zúčastneným sochárom na základe platby od 
objednávateľa. 

 - Zostavenie a poskytnutie pravidiel súťaže. Príprava tabuliek pre 
porotcov.  

- Uhradenie honorárov pre troch porotcov ( Tomáš Dostal BOSAMBO 
- ČR, Adam Bakoš - SR, Jozef Mundier - SR).  

- Organizačné práce počas eventu v termíne konania 11.1.2018  -
14.1.2018 v rozsahu: starostlivosti o súťažné družstvá a ich účasti na 
povinných aktivitách (príchod a ubytovanie, súťažná rezba, denné 
vyhlasovanie víťazov na pódiu, povinné porady a pod. podľa pokynov 
objednávateľa.)  

- Suma zahŕňa taktiež odmeny za účasť družstiev a všetky  dopravné 
náklady súťažiacich družstiev 

- Sprostredkovanie dopravy sochárov dňa 11.1., v rámci podujatia a 
ďalšie dopravné náklady počas súťaže 

- Zahŕňa ľadovo-ohňovú šou majstrom ZSOLTOM M. TÓTHOM 

- Dodanie suchého ľadu 60kg 

- Postavenie ľadovej sochy vo vybranom dizajne pred Grand Hotel 
Bellevue 


