ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB č.003 / 2019 /MR
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
Media Rača, spol. s r.o.
Sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Monika Debnárová, konateľka
IČO: 35895586
DIČ: 2021865197
IČ DPH: SK 2021865197
Č. účtu:
IBAN:
(ďalej aj ako objednávateľ)
a
Mária Fatulová,
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
Č.O.P.:
(ďalej aj ako poskytovateľ)
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)
I.
Vyhlásenia zmluvných strán
1. Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať služby, ktoré sú predmetom zmluvy a prehlasuje, že
disponuje potrebnou kvalifikáciou, znalosťami a danosťami, ktoré sú k ich realizácii nevyhnutné.
2. Zmluvné strany sa dohodli a akceptujú, že za služby podľa tejto zmluvy bude fakturovať MBF plus s.r.o.,
Sadmelijská 5, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 45 396 06, DIČ: 2022980421, Zapísaná v OR OS BA I, Odd. Sro,
Vložka číslo: 63643/B.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za miesto výkonu dohodnutých služieb sa bude považovať kancelária spoločnosti
Media Rača, spol. s r.o., nachádzajúca sa na ulici Alstrova 249, 831 06 Bratislava – Rača, vzadu voo dvore vľavo,
alebo podľa dohody zmluvných strán.

II.
Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so spracovávaním agendy
Media Rača, spol. s r.o., záväzok poskytovateľa zabezpečiť a realizovať pre objednávateľa dohodnuté
služby/činnosti a záväzok objednávateľa za poskytnuté služby zaplatiť podľa Čl. III. Tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť/realizovať služby činnosti v rozsahu:
a) vybavovať listovú a e-mailovú korešpondenciu, preberať a odosielať listy a zásielky,
b) viesť evidenciu pošty vrátane zapisovania doručených a odoslaných zásielok a prideľovať im evidenčné
čísla, komunikácia s poštovým doručovateľom, preberanie zásielok,
c) zverejňovať skeny objednávok, faktúr a zmlúv viazaných na rozpočet mestskej časti v elektronickej forme vo
formáte PDF v súlade s platnou legislatívou na www.mediaraca.sk,
d) zverejňovať informácie o faktúrach a zmluvách pochádzajúcich z podnikateľskej činnosti spoločnosti na
www.mediaraca.sk v súlade s platnou legislatívou,
e) spracovať podklady pre účtovníctvo (vystavovať faktúry za reklamu v Račianskom Výbere, za reklamných
partnerov k podujatiam, za predaj suvenírov, prenájom reklamných plôch a pod).,
f) vyhotoviť periodickú a mesačnú uzávierku elektronických registračných pokladní a spracovať ich ako podklad
pre účtovníctvo,
g) predložiť mesačný prehľad odberateľských a dodávateľských faktúr, vrátane prehľadu pohybov v
pokladničnej knihe objednávateľovi,

h) mesačne zadeliť doklady do zadaných účtovných stredísk a následne ich odovzdať na spracovanie spoločnosti,
s ktorou má objednávateľ uzatvorenú zmluvu o spracovaní účtovnej agendy,
i) komunikovať s dodávateľmi a odberateľmi a externými organizáciami,
j) riešiť záväzky a pohľadávky,
k) spracovať a vybaviť objednávky na suveníry, vrátane objednávok zaslaných prostredníctvom e-shopu
www.mediaraca.sk a www.suveniryraca.sk,
l) spracovať a vybaviť agendu komisionálneho predaja suvenírov s partnerskými predajcami, vrátane vedenia
evidencie,
m) vybaviť objednávky súvisiace s umiestňovaním reklamy na trhovisku a ostatných reklamných plochách na
území mestskej časti Bratislava – Rača, vrátane vedenia s tým súvisiacej evidencie,
n) vybaviť objednávky na výrobu reklamy a s tým súvisiacu komunikáciu so zadávateľmi a výrobcami,
o) viesť a spravovať hotovostnú pokladňu a elektronické registračné pokladne vrátane vykonávania dennej
účtovnej uzávierky a zodpovednosti za tržby a pokladničnú hotovosť,
p) viesť sklad so suvenírmi, spracovať a predkladanie štvrťročných inventarizácií konateľke spoločnosti,
q) zabezpečiť predaj suvenírov každý týždeň v mesiaci v čase, ktorý si sám určil:
pondelok: 14,00 – 17,30 a štvrtok: 08,00 – 11,30 hod.,
r) spolupracovať na podujatiach organizovaných mestskou časťou Bratislava – Rača (predovšetkým Račištorfský
bál, Račianske hody, Vinobranie),
s) vykonávať a plniť ďalšie úlohy súvisiace s agendou podľa aktuálnych požiadaviek objednávateľa,
3. Doba, v ktorej sa má predmet zmluvy realizovať: od 01.04.2019 do 15.06.2019.
4. Vykonaný rozsah poskytnutých služieb je poskytovateľ povinný zdokladovať výkazom so súpisom poskytnutých
služieb, ktorý bude pripojený k faktúre, vystavenej podľa Čl. I., ods. 2.

1.
2.
3.
4.

III.
Odplata za poskytnuté služby a platobné podmienky
Odmena za poskytnuté služby, zadefinované v odseku 2 tejto zmluvy bola stanovená dohodou obidvoch
zmluvných strán v celkovej výške 300,- EUR (slovom tristo Eur) mesačne, prípadne jej alikvotná čiastka.
Honorár za poskytnuté služby podľa odseku 2 bude uhradený po ich zrealizovaní na základe faktúry, ktorú vystaví
spoločnosť uvedená v odseku 1 v prvý deň nasledujúci po mesiaci, v ktorom boli služby vykonané.
Predmet zmluvy sa považuje za splnený, ak bol realizovaný riadne.
Všetky náklady v súvislosti s plnením tejto zmluvy súvisiace s materiálnym a organizačným zabezpečením
vlastnej činnosti pri plnení tejto zmluvy, vrátane nákladov na cestovné znáša poskytovateľ.

IV.
Trvanie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2019 do 15.06.2019.
V.
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán
1. Na strane poskytovateľa:
 Poskytovateľ vykonáva služby, ktoré sú predmetom zmluvy vo svojom mene, na svoje náklady a vlastnými
výrobnými prostriedkami, v čase, ktorý si sám určí. Nie je povinný realizovať tieto činnosti osobne, ale za jej
vykonanie nesie plnú zodpovednosť, ako keby ich vykonával sám.
 Poskytovateľ vykonáva služby samostatne, bez toho, aby mu objednávateľ určoval postup práce, alebo na jej
vykonávanie dával nejaké pokyny, príkazy a pod., s výnimkou informácií, týkajúcich sa organizácie,
 Povinnosť poskytnúť služby a výsledky týchto služieb, ktoré sú predmetom zmluvy s odbornou starostlivosťou.
 V čase trvania poskytovania služieb a realizáciu výstupov, ktoré sú predmetom zmluvy zodpovedá za
dodržiavanie bezpečnostných predpisov, bezpečnosť pri práci a dodržiavanie všetkých ďalších súvisiacich
aspektov vo vzťahu k predmetu zmluvy a objednávateľovi v súlade s platnou legislatívou v plnom rozsahu.
 Zodpovedá objednávateľovi v plnom rozsahu za škodu, spôsobenú porušením platnej legislatívy a zaužívaných
noriem správania pri realizácii činnosti, ktorá je predmetom zmluvy, alebo v priamej súvislosti s ňou.
 Podpisom tejto zmluvy poskytovateľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s obsahom a rozsahom
predmetu zmluvy a že disponuje znalosťami a danosťami, ktoré sú k jej realizácii nevyhnutné.











Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že táto zmluva môže byť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe k
informáciám) v znení neskorších predpisov zverejnená na webovom sídle objednávateľa v celom rozsahu bez
uvedenia titulu, bydliska, rodného čísla, bankového spojenia, čísla účtu a podpisu poskytovateľa.
Poskytovateľ je uzrozumený s tým, že zákonnou povinnosťou objednávateľa podľa uvedeného ustanovenia
zákona o dani z príjmov je oznámiť uzatvorenie tejto zmluvy podľa predchádzajúcej vety tohto odseku správcovi
dane (príslušnému daňovému úradu) najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola
zmluva uzavretá. Poskytovateľ si je vedomý právnych dôsledkov, najmä príslušných sankcií, ktoré budú
uplatnené, keby príjem za plnenie predmetu tejto zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy sám nezdanil.
Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí so spracovaním a uchovávaním osobných údajov pre účely spracovania
zmluvnej a mzdovej agendy zamestnávateľa a pre účely stanovené platnými zákonmi v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V prípade, že poskytovateľ nesplní povinnosti podľa predmetu zmluvy, je povinný nahradiť škodu, ktorá
nesplnením služby objednávateľovi vznikla.
Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním
služieb podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a uvedené skutočnosti nesmie oznamovať alebo inak
sprístupniť tretím osobám. Poskytovateľ sa zaväzuje, že skutočnosti, ktoré sa dozvie v súvislosti s poskytovaním
služieb podľa tejto zmluvy nebude využívať vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb a tieto skutočnosti
bude využívať len v rámci predmetu zmluvy.
Poskytovateľ výslovne podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje objednávateľovi súhlas
na spracúvanie jeho osobných údajov uvedených v tejto zmluve, ako i všetkých ďalších osobných údajov, ktoré
mu poskytovateľ poskytne v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Poskytovateľ súhlasí s tým, že
objednávateľ bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely vedenia predpísanej agendy, účtovníctva, ako i vedenia
inej evidencie, ktorej vedenie je mu uložené zákonom alebo na základe zákona. Súhlas je platný počas celej doby,
počas ktorej je zamestnávateľ povinný v evidencii viesť osobné údaje.

2. Na strane objednávateľa:
 Poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre realizáciu predmetu tejto zmluvy,
 V prípade, že objednávateľ nezaplatí za realizáciu predmetu tejto zmluvy honorár podľa čl. II. Tejto zmluvy
riadne a včas, poskytovateľ je oprávnený od neho požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% za
každý deň omeškania z nezaplatenej sumy.

1.
2.
3.
4.

V.
Záverečné ustanovenia
Zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou po vzájomnom odsúhlasení
oboma zmluvnými stranami, a to formou očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.
Zmluvné strany vyhotovili túto zmluvu v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po
jednom.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Účastníci zmluvy sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa 28.03.2019

V Bratislave, dňa 28.03.2019

..........................................................
za objednávateľa: Ing. Monika Debnárová

...............................................................
za poskytovateľa: Mária Fatulová

