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Zmluva o zabezpečení podujatia LIPTOV OPEN-AIR FEST 2020 
 
Zmluvné strany, a to: 
 
Názov:      REGION LIPTOV – oblastná organizácia cestovného ruchu 
Sídlo:    Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
IČO:    42 219 906 
DIČ:   2023486069 
Zapísaná:  Register oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 
pod číslom: 08557/2012/SCR  

Zastúpená:   Ing. Ján Blcháč, PhD., predseda predstavenstva 
Ing. Matej Hulej, podpredseda predstavenstva 

(ďalej v texte len „Objednávateľ“)  
 

a 
 
Názov:   Wannado Slovensko  
Sídlo:    Ružová 175/8, 909 01 Skalica  
IČO: 52 293 581 
DIČ:  2121124159 
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Skalica 
IBAN:  
Zapísaná:  Register občianskych združení pod číslo: VVS/1-900/90-56156 
Zastúpená:  Dušan Macháček, predseda 
(ďalej v texte len „Dodávateľ“)  
 
uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto Zmluvu o zabezpečení 
podujatia LIPTOV OPEN-AIR FEST 2020: 

 
Článok I. 

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv, povinností a podmienok vzájomnej 
spolupráce zmluvných strán pri zabezpečení nerušeného priebehu a organizácie 
kultúrno-spoločenského podujatia s názvom: „LIPTOV OPEN-AIR FEST 2020“, ktoré sa 
uskutoční dňa 18.07.2020 od 13:00 hod. do 24:00 hod. v priestoroch areálu 
Tatralandia, Liptovský Mikuláš. 
 
1.2. Za účelom spolupráce pri organizácii a zabezpečení priebehu kultúrno-
spoločenského podujatia „LIPTOV OPEN-AIR FEST 2020“ uvedeného v bode 1.1. tohto 
článku sa zmluvné strany dohodli, že za podmienok bližšie popísaných a uvedených v 
tejto zmluve budú vynakladať všetko svoje úsilie pri plnení svojich jednotlivých 
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záväzkov tak, aby ich vzájomná spolupráca viedla k najvyššej možnej spokojnosti a 
bezpečnosti návštevníkov a účinkujúcich na tomto podujatí.    
 
 

Článok II. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
2.1. Pri plnení záväzkov z tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje:  
- umožniť Dodávateľovi použitie získaných videomateriálov a fotomateriálov na 
prezentáciu Dodávateľa z podujatia „LIPTOV OPEN-AIR FEST 2020“,  
- umožniť Dodávateľovi alebo ním povereným osobám, vrátane jeho zamestnancov 
používanie loga Liptov open-air fest, loga Dovolenka na Slovensku – dobrý nápad, loga 
Regiónu Liptov na marketingové a propagačné účely podujatia, 
- poskytnúť Dodávateľovi alebo ním povereným osobám, vrátane jeho zamestnancov 
zoznam partnerov, ktorí budú súčasťou zóny „Liptov SiTy“ vrátane ich kontaktných 
údajov   
- bezodkladne informovať Dodávateľa o podstatných prekážkach alebo skutočnostiach, 
ktoré by bránili Objednávateľovi plniť záväzky podľa tejto zmluvy,  
- neposkytnúť údaje, heslá, kontá alebo osobné údaje získané v súvislosti s touto 
zmluvou tretím osobám; to neplatí, ak ide o poskytnutie takýchto údajov, hesiel, kont 
alebo osobných údajov orgánom činným v trestnom konaní na základe ich výzvy. 
 
2.2. Pri plnení záväzkov z tejto zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje: 
- zabezpečiť fotodokumentáciu a videodokumentáciu podujatia „LIPTOV OPEN-AIR 
FEST 2020“,   
- zabezpečiť organizáciu podujatia „LIPTOV OPEN-AIR FEST 2020“ v súlade s  cenovou 
ponukou ktorá je prílohou tejto zmluvy č. 1.  
- zabezpečiť marketingovú podporu podujatia prostredníctvom marketingových kanálov 
účinkujúcich, propagačného videa podujatia a iných kanálov, 
- zabezpečiť branding priamo na podujatí v deň konania (stage, vstupy, a i.), 
- bezodkladne informovať Objednávateľa o podstatných prekážkach alebo podstatných 
skutočnostiach, ktoré by mu bránili plniť záväzky podľa tejto zmluvy, 
- neposkytnúť údaje, heslá, kontá, informácie alebo osobné údaje získané v súvislosti s 
touto zmluvou tretím osobám; to neplatí, ak ide o poskytnutie takýchto údajov, hesiel, 
kont, informácií alebo osobných údajov na základe výzvy orgánov činných v trestnom 
konaní. 
 
2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že za služby poskytnuté a zabezpečené Dodávateľom, 
ktoré sú uvedené v bode 2.2. tohto článku, zaplatí Objednávateľ cenu podľa Článku III. 
tejto zmluvy.  
 
2.4. Pri plnení záväzkov podľa bodu 2.2. tohto článku sa Dodávateľ zaväzuje, že neporuší 
ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
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takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ustanovenia príslušných 
právnych predpisov o zákaze nelegálnej práce a zákaze nelegálneho zamestnávania 
a zabezpečí technickú a bezpečnostnú stránku ním poskytovaných služieb podľa tejto 
zmluvy tak, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia alebo škode na majetku 
účinkujúcich alebo návštevníkov podujatia „LIPTOV OPEN-AIR FEST 2020“ a aby 
nedošlo k porušeniu práv duševného vlastníctva.   
 
2.5. Povinnosti Dodávateľa podľa tohto článku sa Dodávateľ zaväzuje vykonať vo 
svojom mene, na svoj účet a na svoje vlastné náklady. 
 
2.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na požiadanie Objednávateľa zabezpečí Dodávateľ 
splnenie oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov týkajúcich sa práv 
duševného vlastníctva, najmä splnenie oznamovacej povinnosti Slovenskému 
ochrannému zväzu autorskému. 
 
2.7. Pri plnení povinností podľa tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné dodržiavať 
organizačné, požiarne a bezpečnostné opatrenia podľa osobitných predpisov ako aj 
predpisy o zákaze nelegálnej práce a zákaze nelegálneho zamestnávania. 
 
2.8. Objednávateľ a Dodávateľ sa zaväzujú, že si budú pri plnení záväzkov z tejto zmluvy 
počínať tak, aby neboli ohrozené život alebo zdravie alebo majetok osôb zodpovedných 
za organizáciu a priebeh podujatia „LIPTOV OPEN-AIR FEST 2020“, ani život alebo 
zdravie alebo majetok návštevníkov alebo účinkujúcich na podujatí „LIPTOV OPEN-AIR 
FEST 2020“, budú sa zdržiavať prác, na ktoré neboli vyškolení, a ktoré vyžadujú 
odbornú kvalifikáciu, že nebudú zakladať predmetmi vyznačené únikové cesty, budú 
rešpektovať varovné signály a upozornenia, ohlásia každý spozorovaný požiar a každý 
zistený úraz, ako aj oznámia iné nedostatky a chyby, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, 
zdravie alebo majetok návštevníkov alebo účinkujúcich na podujatí „LIPTOV OPEN-AIR 
FEST 2020“. 

Článok III. 
ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
3.1. Celková odmena za dodanie a vykonanie služieb zo strany Dodávateľa podľa tejto 
zmluvy bola dohodnutá na výšku 26.700,- EUR. 
 
3.2. Odmenu uvedenú v bode 3.1. tohto článku sa Objednávateľ zaväzuje Dodávateľovi 
zaplatiť nasledovne:  
- 1.platba (15% z celkovej sumy) vo výške 4.005,- EUR bez DPH do 10 pracovných dní 
odo dňa podpisu tejto zmluvy a vystavenia zálohovej faktúry,  
- 2.platba (65% z celkovej sumy) vo výške 17.355,- EUR do 17.06.2020,  
- 3.platba (20% z celkovej sumy) vo výške 5.340,- EUR na základe celkovej zúčtovacej 
faktúry po skončení podujatia.  
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3.3. Odmena uvedená v bode 3.1. tohto článku alebo jej časť sa považuje za uhradenú 
pripísaním fakturovanej sumy na účet Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
Odmena je splatná na základe faktúry vystavenej Dodávateľom, ktorá musí obsahovať 
všetky náležitosti podľa príslušných daňových a účtovných právnych predpisov.  
 

Článok IV. 
ZODPOVEDNOSŤ DODÁVATEĽA 

SANKCIE 
 

4.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že zodpovedá v celom rozsahu za akúkoľvek ujmu na zdraví, 
poškodenie majetku alebo inú škodu, ktorá vznikne v súvislosti s plnením jeho záväzkov 
podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, akej osobe bola spôsobená ujma na zdraví, 
poškodenie majetku alebo iná škoda. Tejto zodpovednosti sa Dodávateľ nemôže nijakým 
spôsobom zbaviť a nemožno túto zodpovednosť preniesť, a to ani časť na Objednávateľa 
(tzv. spoluzavinenie). Dodávateľ ďalej prehlasuje, že má uzatvorené poistenie pre prípad 
ním spôsobenej škody.  
 
4.2. Ak po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami nedôjde k plneniu zo strany 
Dodávateľa z dôvodov vzniknutých na strane Objednávateľa, je Dodávateľ oprávnený od 
tejto zmluvy odstúpiť; tým nie je dotknutý nárok Dodávateľa na náhradu škody a na 
úhradu preukázateľne splnených záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy. 
O nemožnosti plnenia zo strany Objednávateľa je Objednávateľ povinný upovedomiť 
Dodávateľa  bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od okamihu, kedy sa o tejto 
skutočnosti dozvedel.   
 
4.3. Ak po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami nedôjde k plneniu zo strany 
Dodávateľa z dôvodov vzniknutých na jeho strane, je Objednávateľ oprávnený od tejto 
zmluvy odstúpiť a Dodávateľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi nasledovné zmluvné 
pokuty: 
- sumu vo výške 4 000,- EUR, ak Dodávateľ upovedomí Objednávateľa o nemožnosti 
plnenia záväzkov podľa tejto zmluvy najneskôr 120 dní pred začatím podujatia „LIPTOV 
OPEN-AIR FEST 2020“,  
- sumu vo výške 20 000,- EUR, ak Dodávateľ upovedomí Objednávateľa o nemožnosti 
plnenia záväzkov podľa tejto zmluvy najneskôr 30 dní pred začatím podujatia „LIPTOV 
OPEN-AIR FEST 2020“, 
- sumu vo výške 30 000,- EUR, ak Dodávateľ upovedomí Objednávateľa o nemožnosti 
plnenia záväzkov podľa tejto zmluvy v deň začatia podujatia „LIPTOV OPEN-AIR FEST 
2020“. 
Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, a to ani škody presahujúcej 
výšku jednotlivých zmluvných pokút.  
 
 
 
 



  ZML 2020-02-04     

Článok V. 
MLČANLIVOSŤ A OCHRANA DȎVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

 
5.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o podmienkach a obsahu tejto 
zmluvy, obchodné tajomstvo zmluvných strán a mlčanlivosť o dôverných informáciách. 
Každá zmluvná strana sa najmä zaväzuje, že dôverné informácie neoznámi ani inak 
nesprístupní tretím osobám, nezverejní, ani nepoužije dôverné informácie inak ako na 
účely plnenia svojich záväzkov a výkonu svojich práv podľa tejto zmluvy. Povinnosť 
mlčanlivosti podľa zmluvy sa nevzťahuje na poskytnutie dôverných informácií osobám, 
ktoré sa podieľajú na plnení práv a povinností niektorej zo zmluvných strán podľa tejto 
zmluvy, ako ani externým daňovým, právnym, alebo obdobným poradcom niektorej zo 
zmluvných strán, za podmienky, že tieto osoby budú zaviazané povinnosťou 
mlčanlivosti v rozsahu podľa tejto zmluvy alebo podľa osobitného zákona. Povinnosť 
mlčanlivosti podľa zmluvy trvá aj po skončení tejto zmluvy bez časového obmedzenia. 
Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na povinnosť poskytnúť chránené údaje 
a dôverné  informácie orgánom verejnej správy na základe zákona alebo právoplatného 
rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej správy. Takúto skutočnosť zmluvná 
strana neodkladne písomne oznámi druhej zmluvnej strane. Zmluvná strana, ktorá bude 
mať vyššie uvedenú povinnosť,  je však povinná využiť všetky existujúce prostriedky 
v súlade s právnymi predpismi na odmietnutie alebo obmedzenie oznámenia 
a sprístupnenia dôverných informácií. Každá zmluvná strana zodpovedá druhej 
zmluvnej strane za škodu spôsobenú porušením povinnosti mlčanlivosti. 
 

 
 

Článok VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa podpisu tejto zmluvy do 
31.8.2020. 
 
6.2. Pred uplynutím doby uvedenej v bode 6.1. tohto článku je možné túto zmluvu 
ukončiť iba dohodou zmluvných strán.  
 
6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa má podľa tejto zmluvy doručovať písomnosť 
druhej zmluvnej strane, považuje sa táto písomnosť za doručenú dňom jej doručenia na 
adresu sídla alebo miesta podnikania uvedenú v tejto zmluve, alebo na inú adresu včas 
oznámenú druhej zmluvnej strane.  
 
6.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu.  
 
6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú vo forme predpísanej 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Právne 
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vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, 
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
6.6.  Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, možno túto zmluvu meniť a dopĺňať len 
písomne, a to na základe dohody zmluvných strán vyhotovenej vo forme datovaného a 
číslovaného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami v počte 
vyhotovení tejto zmluvy. 
 
6.7.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak 
nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie 
súdu v Slovenskej republike príslušnému podľa procesných predpisov SR. 
 
6.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich 
prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, že ju neuzavreli v tiesni alebo za 
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 
V Liptovskom Mikuláši, dňa ....................... 2020 
 
REGION LIPTOV - oblastná organizácia cestovného ruchu: 
 
 
 
........... ........................................... ..... 
Ing. Já cháč, PhD., predseda a 
Ing. M  Hulej, podpredseda predstavenstva 
 
 
Wannado Slovensko: 
 
 
 
......................... ................................... 
Dušan Mach ruženia 
                    




