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Zmluva o zabezpečení organizácie plesu 
ďalej len „Zmluva“, uzatvorená podľa ust. § 261 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  (ďalej len „ObchZ“) medzi: 

 

Obec Stráne pod Tatrami, so sídlom Stráne pod Tatrami 2, PSČ 05976, IČO: 00 326 593 

reprezentovaná zastupujúcim starostom obce Jánom Badžom 

/ďalej aj len ako „Záujemca“/ 
a 

 

Ondrej Badžo, s miestom podnikania Stráne pod Tatrami 203, PSČ 059 76, IČO: 48 259 021 

/ďalej aj len ako „Organizátor“/ 

/spoločne tiež ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo len „strany“, jednotlivo bez bližšieho určenia tiež 
len ako „strana“/ 

Článok I. 

Preambula 

1. Obsahom tejto Zmluvy je úprava vzájomných vzťahov medzi zmluvnými stranami zameraných na 

zabezpečenie organizovania plesu pre obyvateľov obce Stráne pod Tatrami a s tým spojenými 

službami špecifikovanými v čl. I. tejto Zmluvy v súlade s podnikateľským oprávnením 

Organizátora. 

2. Vzhľadom k tomu, že Záujemca považuje predmet činnosti Organizátora za veľmi odbornú, 

časovo náročnú prácu, pre ktorú v rámci výkonu svojej činnosti nemá dostatočné kapacity, 

rozhodol sa, že touto činnosťou na základe Zmluvy poverí Organizátora, pričom očakáva, že 

Organizátor bude mať potrebné skúsenosti v tomto odbore a kvalifikačné možnosti na splnenie 

rozsahu predmetu tejto zmluvy uvedeného v čl. I tejto zmluvy.  

3. Účelom tejto zmluvy je snaha dosiahnuť  obojstranný prospech zmluvných strán. Na strane 

Záujemcu je to zabezpečenie činností v rozsahu dohodnutého predmetu činností 

a manažovaním týchto činností v zmysle platnej právnej úpravy a na druhej strane dosiahnutie 

zodpovedajúcej odmeny za činnosť, ktorou ho poveril Záujemca, čo je aj hlavnou náplňou 

činností, ktoré má Organizátor pre Záujemcu vykonávať a k čomu sa podpisom tejto zmluvy 

Organizátor zaväzuje. Podpísané zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom 

zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená a právny úkon je robený v predpísanej forme. 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Organizátor sa zaväzuje pre Záujemcu za odplatu zabezpečí a zorganizuje v priestoroch obecného 

úradu dňa 25.02.2017 podujatie – „Ples v podtatranskej obci Stráne pod Tatrami“ /ďalej aj len 

ako „Ples“/, ktorá činnosť Organizátora bude spočívať najmä v uskutočňovaní týchto činností 

a záležitostí: 

a) príprava organizácie Plesu, 

b) personálne a organizačno-technické zabezpečenie Plesu /moderátor, hudobná skupina, 

fotograf/, 

c) organizovanie tomboly na Plese, 
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d) catering – občerstvenie pre cca. 80 účastníkov Plesu. 

II. 

Prehlásenie Organizátora 

1. Organizátor prehlasuje, že v súlade s predmetom činností podľa aktuálneho výpisu zo 

živnostenského registra je oprávnený na vykonávanie činností špecifikovaných v čl. I. bod 1.  

Zmluvy.  

III. 

Dohodnutá odplata 

1. Záujemca sa zaväzuje Organizátorovi poskytnúť za činnosť uvedenú v čl. I. Zmluvy odplatu najviac 

do výšky 4.000,-€ a to na základe predloženej cenovej ponuky Organizátora a reálnych nákladov 

po ich vyúčtovaní po skončení akcie. 

2. Organizátor má nárok na zálohu maximálne vo výške 2.000,-€ a to na základe zálohovej faktúry, 

ktoré prostriedky môže použiť výlučne hmotné a organizačné zabezpečenie Plesu. 

3. Dohodnutá odplata podľa tejto Zmluvy zahŕňa všetky náklady Organizátora súvisiace s jeho 

činnosťou podľa tejto zmluvy. Prípadne náklady, ktoré by si chcel Organizátor uplatniť voči 

Záujemcovi nad rámec dohodnutej odmeny, musí vopred písomne schváliť Záujemca s uvedením 

predbežného rozsahu výšky takýchto nákladov nad rámec dohodnutej odplaty.  

 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

1. Organizátor je povinný postupovať pri výkone činností uvedených v čl. I. s odbornou 

starostlivosťou a podľa pokynov Záujemcu, v súlade s jeho záujmami, ktoré Organizátor pozná 

alebo musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť zariadením činnosti dosiahnutý a ktorý 

je Organizátorovi známy. Je povinný plniť predmet Zmluvy riadne a včas. 

2. Organizátor je povinný oznámiť Záujemcovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone činnosti 

a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Záujemcu. Od jeho pokynov sa môže odchýliť, len ak 

je to naliehavo nevyhnutné v záujme Záujemcu a Organizátor nemôže včas dostať jeho súhlas. 

3. Záujemca poskytne súčinnosť Organizátorovi pri výkone jeho činností, poskytne mu včas 

potrebné podklady, veci a informácie súvisiace s predmetom Zmluvy.  

4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 

sa dozvedia pri plnení tejto Zmluvy. Pri nedodržaní tejto povinnosti má druhá zmluvná strana 

nárok na náhradu škody, ktorá jej porušením povinnosti vznikla.    

5. Organizátor je oprávnený prijímať plnenia od záujemcov o účasť na Plese vo forme vstupného, 

ktorého výšku musí vopred so Záujemcom dohodnúť.  

6. Ak z nejakého dôvodu Organizátor nemôže vykonávať svoju činnosť pre Záujemcu, je povinný 

o tom bez zbytočného odkladu písomne informovať Záujemcu.  
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V. 

Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto Zmluvou musia byť druhej 

zmluvnej strane doručené poštou, osobne alebo odoslané ako doporučená zásielka na adresu 

druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.  

2. Akékoľvek oznámenie, pokyn, informácia alebo dokument, určený druhej zmluvnej strane, bude 

považovaný za doručený: 

a) pri osobnom doručení v okamihu osobného doručenia ktorejkoľvek zmluvnej strane, 

b) pri odoslaní doporučenou poštovou zásielkou, v okamihu prevzatia zásielky ktoroukoľvek 

zmluvnou stranou, 

c) v prípade neúspešného doručenia doporučenej poštovej zásielky, uloží doručovateľ zásielku 

na  pošte, a ak si adresát zásielku do troch dní od uloženia nevyzdvihne, považuje sa posledný 

deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení zásielky na pošte nedozvedel. 

3. Organizátor nesmie bez výslovného súhlasu Záujemcu uvádzať údaje a informácie získané 

v súvislosti s uskutočňovaním činností tretím osobám alebo ich využiť pre seba, či iné osoby ku 

škode Záujemcu.  

VI. 

Uzatvorenie a trvanie Zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu na dobu určitú a to na organizáciu Plesu, ktorý sa uskutoční dňa 

25.02.2017. 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.  

2.  Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to 

ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto 

prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a 

účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo 

neúčinného ustanovenia. 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno 

vyhotovenie. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s 

ňou ju slobodne, vážne, dobromyseľne a vlastnoručne podpisujú.  

  

V Poprade, dňa 24.02.2017               

 

_____________________________________                  _____________________________________ 

                  

Ján Badžo, zástupca starostu, v.r.     Ondrej Badžo, v.r. 

  

Záujemca                          Organizátor 


