
Dohoda o preplatení náhrad 
Číslo 32/2020 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

Organizácia: Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko 
Sídlo organizácie: Nám. SNP 1, Banská Bystrica, 97401 
IČO: 42299268 
DIČ: 2023528463 
IČ DPH: nie je platiteľom DPH 
Zapísaný v: registri oblastných organizácii CR na MDV SR 
Bankové spojenie ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  SK18 7500 0000 0040 1614 8825 
V zastúpení: Ing. Jiří Peč, PhD., výkonný riaditeľ 
 
ďalej len „objednávateľ“ 
 
a 
 
Meno a priezvisko Juraj Puťoš 
Adresa trvalého pobytu: Clementisova 754/76, 976 69 Pohorelá 
Dátum narodenia: 28.07.1995 
Rod. číslo: 950728/7746 
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:  SK87 0900 0000 0051 3275 2370 
 
ďalej len „dodávateľ“ 

 
 
 

Článok 
1 

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je preplatenie 
náhrad vynaložených pri výkone činnosti: drevárske práce – stavba dreveného pódia 
pre kráľovskú lóžu a iných drevených doplnkov na podujatie Kráľovská svadba na 
Pustom hrade. 

 

Článok 
2 

ROZSAH PREDMETU ZMLUVY 
 

2.1 Výkon činnosti zahŕňa najmä: drevárske práce – stavba dreveného pódia pre kráľovskú 
lóžu a iných drevených doplnkov na podujatie Kráľovská svadba na Pustom hrade. 

 
 
 
 
 
 



Článok 
3 

VYKONÁVANIE PREDMETU ZMLUVY 
 

3.1 Samotný výkon činnosti sa bude podávať v lokalite Pustý hrad – dolný vo Zvolene. 
3.2 Objednávateľ zabezpečí podmienky pre výkon činnosti dodávateľa podľa dohody. 
3.3 Dodávateľ zabezpečí výkon činnosti podľa dohody. 
3.4 Samotné podanie výkonu činnosti je čisto v réžii dodávateľa, to znamená, 

že si sám určuje jeho spôsob a priebeh. 
3.5 Pri vykonávaní činností, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, je dodávateľ povinný 

dodržiavať všeobecne záväzné smernice tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri výkone jeho činnosti. 

 

Článok 
4 

LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV 
 

4.1 Zmluva je uzavretá na dobu určitú od 03.09.2020 do 05.09.2020. 
4.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že výkon činnosti podľa tejto zmluvy bude vykonávať v tieto 

termíny: od 03.09.2020 do 05.09.2020. 
 
 
 

Článok 
5 

POVINNOSTI ZMLUVNÝCH SRTRÁN 
 

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť 
v nevyhnutnom rozsahu pre zabezpečenie predmetu zmluvy.  

5.2 Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi všetky 
okolnosti, ktoré zistil pri výkone činnosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 
objednávateľa. 

5.3 V prípade, že podanie výkonu činnosti nemôže byť zrealizované z vážnych dôvodov zo 
strany dodávateľa, dodávateľ je povinný túto skutočnosť nahlásiť objednávateľovi 
bezodkladne. 

 
 

Článok 
6 

PPEPLATNIE NÁHRAD ZA VÝKON ČINNOSTI 
 

6.1 Preplatenie náhrad vynaložených pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy je stanovené 
dohodou zmluvných strán vo výške 200 eur na bankový účet dodávateľa. 

6.2 Objednávateľ nie je platiteľom DPH. 
6.3  Objednávateľ po ukončení vykonanej činnosti uhradí dodávateľovi záväzok, ktorého 
splatnosť je 14 dní po skončení mesiaca, v ktorom daná činnosť prebehla. 
 

 
 
 
 



Článok 
7 

ZODPOVEDNOSŤ 
 

7.1 Dodávateľ je povinný postupovať pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy s odbornou 
starostlivosťou, podľa svojich schopností a znalostí, riadne a včas. 

7.2 Dodávateľ sa zaväzuje chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa v rámci 
platných právnych predpisov.  

7.3 Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú spôsobil objednávateľovi pri 
výkone činnosti podľa tejto zmluvy, ibaže ju nemohol odvrátiť napriek vynaloženej 
odbornej starostlivosti. 

 
Článok 

8 
VÝPOVEĎ ZMLUVY 

 
8.1 Objednávateľ aj dodávateľ môžu túto zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom 

rozsahu písomne vypovedať. Výpoveď nadobúda účinnosť doručením výpovede.  
8.2 Za činnosť riadne ukončenú do účinnosti výpovede má dodávateľ nárok na pomernú 

časť odplaty podľa preukázateľne vykonaného rozsahu ku dňu vypovedania tejto 
zmluvy. 

 
Článok 

9 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
8.2 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Prípadné dodatky budú tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

8.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá 
objednávateľ a jeden dodávateľ. 

8.4 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že túto 
zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
 
 
V Banskej Bystrici V Banskej Bystrici 
Dňa 31.8.2020 Dňa 31.8.2020 
 
 
 
 
 
........................................  ........................................ 
Objednávateľ Dodávateľ 
Ing. Jiří Peč, PhD. Juraj Puťoš 
OOCR Stredné Slovensko  


