
Z M L U V A 

o poskytovaní služieb č. 08/2021 

 

 

Poskytovateľ : Mgr. art. Ivana Radimáková IVKA FOTO 

                        Hronská 116/20 

                        935 26 Starý Tekov 

                        Zastúpená: Ivana Radimáková 

IČO:  50122169 

DIČ:  1121369304       

IBAN:  SK08 8360 5207 0042 0548 6049 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

         

Objednávateľ:   Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu     

                          Križkova 9 

   811 04 Bratislava 

  Zapísaná v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom 

                          vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-25826-4 

 Zastúpená: Ing. Jozef Detko 

 IČO: 30778867 

 DIČ: 2020900563 

 IBAN: SK54 1100 0000 0029 3900 0010 

  (ďalej len „objednávateľ“)                                         
                  

      čl. I. 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy a podmienok v nej 

dohodnutých poskytnúť  objednávateľovi na mieste areálu Pohoda festivalu (letisko 

Trenčín) prenájom fotokútika vrátane plátna a rekvizít a objednávateľ sa zaväzuje 

zaplatiť poskytovateľovi cenu podľa čl. II  tejto zmluvy. 

 

2. Prenájom fotokútika sa realizuje v dňoch 07. 07. 2021 - 11. 07. 2021 v čase 

12:00-20:00. 

 

3. Prenájom fotokútika zahŕňa samostatný prenájom fotografického zariadenia, 

plátna a rekvizít, vrátane dopravy na miesto určenia, počiatočnej montáže 

a demontáže po skončení festivalu. Prenájom fotokútika v čase špecifikovanom 

v bode 2 čl. I. je bez obsluhy.  Rozsah služby je podrobne špecifikovaný v prílohe 

č.1.  

 



 

čl. II 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za prenájom fotokútika 

jednorazovú odmenu vo výške 2 200,- EUR. Poskytovateľ nie je platcom DPH.  

2. Poskytovateľ je oprávnený účtovať za omeškanie Objednávateľa s platbou ceny 

úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369a Obchodného zákonníka 

 

 čl.III 

1.Objednávateľ uhradí dohodnutú odmenu podľa článku II na základe faktúry, 

ktorú poskytovateľ vystaví a doručí objednávateľovi. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmetnú faktúru v lehote splatnosti (14 dní) 

na vyššie uvedený účet poskytovateľa. 

 

3. Poskytovateľ odovzdá fotokútik, t. j. fotografické zariadenie, plátno a rekvizity, 

na základe preberacieho protokolu zamestnancom objednávateľa dňa 07. 07. 2021 

na mieste areálu Pohoda on the ground festivalu (letisko Trenčín), vykoná úvodnú 

montáž zariadenia a poskytne školenie k fotokútiku.  Zamestnanci objednávateľa sú 

povinní vyskúšať funkčnosť fotografického zariadenia a skontrolovať kvalitu a stav 

dodaných rekvizít a plátna. 

 

4.Objednávateľ sa zaväzuje manipulovať s predmetom prenájmu s maximálnou 

odbornou starostlivosťou a dbať, aby nedošlo k poškodeniu majetku poskytovateľa.  

 

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude poskytovať zariadenie tretej strane. 

Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie fotografického zariadenia, 

plátna a rekvizít od doby podpisu preberacieho protokolu zamestnancom 

objednávateľa až do doby podpisu preberacieho protokolu poskytovateľom. 

Objednávateľ je povinný uhradiť škody na majetku poskytovateľa spôsobené 

nedbanlivosťou alebo úmyslom zamestnancov objednávateľa. 

 

6. Objednávateľ odovzdá  fotokútik, t. j. fotografické zariadenie, plátno a rekvizity, 

na  základe preberacieho protokolu poskytovateľovi dňa 11. 07. 2021 na mieste 

areálu Pohoda festivalu (letisko Trenčín). Poskytovateľ je povinný vyskúšať 

funkčnosť fotografického zariadenia, skontrolovať kvalitu a stav odovzdaných 

rekvizít a plátna a vykonať demontáž fotokútika. 

 

 

 



čl. IV 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

Táto zmluva končí dobou, na ktorú bola uzatvorená. Pred uplynutím doby, na ktorú 

bola zmluva uzatvorená, je možné túto zmluvu ukončiť dohodou zmluvných strán. 

 

2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

 

3. Všetky dodatky k tejto zmluve musia byť vykonané písomne a schválené oboma 

zmluvnými stranami. 

 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch,  z ktorých objednávateľ obdrží 1 

rovnopis a poskytovateľ 1 rovnopis.   

 

 

V Bratislave, dňa 02.07.2021 

 

 

Objednávateľ: 

 

 

 

 

-----------------------------------                                     ----------------------------------- 

          SAAIC, o.z.                                                        Mgr. art. Ivana Radimáková 

      Ing. Jozef Detko,                                                              IVKA FOTO 

     Výkonný riaditeľ 

 



Príloha č.1 

Špecifikácia služby 

 

 

 

Prenájom fotokútika a dodanie neobmedzeného počtu fotografií na základe týchto 

špecifikácií: 

 

 

• Prenájom fotokútika 8 hodín denne (12:00 - 20:00) na 5 dní v termíne: 07. 07. 

2021 – 11. 07. 2021 

• Miesto: areál Pohoda on the ground festivalu (letisko Trenčín)       

• Dodanie neobmedzeného počtu fotografií s rozmerom 10x15cm vytlačených 

na fotopapier 

• Príprava šablóny podľa vopred zaslaného zadania                                             

• Požadované nástroje: rekvizity a plátno                                                       

• Požadovaná doprava fotokútika na miesto plnenia, montáž pred začatím 

festivalu a demontáž fotokútika po skončení festivalu   

•  Špecifikácia rekvizít: rekvizity súvisiace s cestovaním, Európou, podmienka 

rekvizít: možnosť okamžitej dezinfekcie po každom použití (nie oblečenie, 

parochne)     

• Prenájom fotokútika: bez obsluhy                         

 


