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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany: 

 

Obchodné meno: ConceptFund, s. r. o. 

Sídlo: Slobody 27, 980 22 Veľký Blh 

v zastúpení: BA(hons) Danielom Csúrom, MSc., konateľom s.r.o. 

IČO: 53038614 

DIČ: 2121237173 

bankové spojenie: VÚB a.s., IBAN SK36 0200 0000 0042 8268 9755 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica, odd. Sro, vl. číslo 38693/S  

 

ďalej len „dodávateľ“   

 

a 

 

Obchodné meno: Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron 

Sídlo: Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec 

v zastúpení: Mgr. Irenou Milecovou, predsedníčkou 

IČO: 37890972 

DIČ: 2021890739 

bankové spojenie: SLSP Brezno IBAN SK32 0900 0000 0051 3941 3574 

zapísané v registri občianskych združení  VVS/1-900/90-18335 zo dňa 10.10.2001 

 

ďalej len „odberateľ“ 

 

uzatvárajú túto zmluva za nasledovných podmienok: 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany uzatvárajú rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2. Predmetom ktorej je poskytovanie grafických, foto a video služieb dodávateľom pre 

objednávateľa a ich dodanie na adresu objednávateľa v rozsahu určenom touto zmluvou. 

Rozsah grafických, foto a video služieb je špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

3. Predmet zmluvy bude realizovaný čiastkovo podľa potrieb odberateľa v súlade s členením 

služieb v Prílohe č.1 

4. Predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 

(zo zdrojov EÚ / EPERV a štátneho rozpočtu SR). v rámci projektu „Partnerstvo MPČH - 

Animácie", kód projektu NFP309190N875. 
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Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov dohodou zmluvných strán na základe predloženej ponuka v rámci 

obstarávania na predmet zákazky „Propagácia územia MAS MP-ČH“. 

2. Celková zmluvná cena za všetky služby definované v Prílohe č. 1 na dohodnuté obdobie je 

11 575 EUR vrátane DPH (slovom jedenásťtisícpätstosedemdesiatpäť EUR). Dodávateľ 

ani odberateľ nie sú platcami DPH. 

3. Predmetom zmluvy bude realizovaný čiastkovo podľa požiadaviek objednávateľa v súlade 

s Prílohou 1, ktoré budú realizované prostredníctvom samostatných objednávok. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi riadne odoslať objednávku na služby spracovania 

textových a obrazových podkladov spolu s podkladmi potrebnými pre zrealizovanie 

objednávky a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú odmenu. 

5. Odplata za jednotlivé služby v zmysle zmluvy zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou 

objednaných prác a jej výška je špecifikovaná v Prílohe č. 1 zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať odplatu bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa 

podľa tejto zmluvy a Prílohy č. 1 a to na základe faktúry vystavenej dodávateľom 

a doručenej odberateľovi vždy do 15 dní od prevzatia predmetu zmluvy alebo jeho časti. 

Prebratie predmetu zmluvy, alebo jeho časti sa dokladuje podpisom dodacieho listu.  

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných 

právnych predpisov a je splatná do 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať grafické, foto a video služby v rozsahu podľa Prílohy 

č. 1 k tejto zmluve v dohodnutých termínoch oboch zmluvných strán na základe 

objednávky vystavenej objednávateľom. Objednávka môže byť dodávateľovi doručovaná 

poštu alebo elektronicky na adresu: daniel@prognessa.com. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať maximálnu súčinnosť dodávateľovi pri zadávaní 

podkladov a pri konzultovaní a pripomienkovaní návrhov. 

3. Pre dodávateľa pri tvorbe grafiky sú záväzné  usmernenia Manuálu pre informovanie a 

komunikáciu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v aktuálnom znení 

(https://www.mpsr.sk/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu-v-ramci-programu-

rozvoja-vidieka-sr-2014-2020/1183-43-1183-10456/), ako aj Usmernenie NSRV „Loga 

MAS“ (http://nsrv.sk/?pl=92&article=1823).  

4. Ak dodávateľ nevykoná služby riadne a včas alebo vo vyhovujúcej kvalite, má odberateľ 

právo uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške hodnoty plnenia, s ktorého 

dodaním je dodávateľ  v omeškaní, pričom týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody 

v zmysle § 373 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka. 

mailto:daniel@prognessa.com
https://www.mpsr.sk/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu-v-ramci-programu-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020/1183-43-1183-10456/
https://www.mpsr.sk/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu-v-ramci-programu-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020/1183-43-1183-10456/
http://nsrv.sk/?pl=92&article=1823
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5. Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo odberateľa. Dodanie grafickej služby prebehne 

aj elektronickou poštou – emailom (na adresu partnerstvompch@gmail.com) 

alebo prostredníctvom webového úložiska. 

6. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu súvisiaceho s dodávanými službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP uzavretej medzi odberateľom a PPA 

na projekt Partnerstvo MPČH – Animácie, č. NFP309190N875 a to oprávnenými osobami 

na výkon tejto kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

 

Článok V. 

Autorské práva, licenčné podmienky a zodpovednosť za škodu. 

1. Dodávateľ má autorské právo ku všetkým autorským dielam, ktoré vytvorí na základe 

alebo v súvislosti s touto zmluvou. Akékoľvek nároky na náhradu škody z dôvodu 

porušenia svojich autorských práv tretími osobami sa dodávateľ zaväzuje uplatňovať 

výlučne voči takýmto tretím osobám (a nie odberateľovi), a to za predpokladu, že škoda 

nenastala z dôvodu porušenia povinností odberateľa. 

2. Odberateľ je povinný právo používať dielo, prípadne iné práva na dielo sa vzťahujúce, 

ktoré nadobudol na základe tejto zmluvy, vykonávať tak, aby neboli ohrozené alebo 

porušené neprevoditeľné práva autora k dielu a ktoré z tohto dôvodu zhotoviteľ na 

objednávateľa touto zmluvou nepreviedol. 

3. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy, prípadne čiastkovým predmetom zmluvy a právo na 

použitie autorského diela prechádza na odberateľa okamihom ich odovzdania odberateľovi.  

4. Dodávateľ sa zaväzuje, že práva k dielu prevádzané touto zmluvou na odberateľa 

neposkytne inej osobe, ani ich sám priamo, alebo nepriamo nepoužije pre seba alebo inú 

osobu. (bez súhlasu odberateľa) 

5. Dodávateľ vyhlasuje, že týmto : 

a) poskytuje odberateľovi výhradnú licenciu a neodvolateľný súhlas na použitie diela bez 

časového obmedzenia, v neobmedzenom rozsahu, akýmkoľvek spôsobom, na území 

Slovenskej republiky a Európskej únie, pričom objednávateľ je oprávnený 

predovšetkým 

- dielo upraviť alebo dať upraviť, 

- rozmnožovať dielo, alebo dať rozmnožovať technickými prostriedkami 

zvolenými podľa jeho uváženia, 

- rozširovať dielo akýmkoľvek spôsobom (napr. verejným rozširovaním diela, jeho 

časti, alebo jeho rozmnoženiny, formou práv alebo, verejným vystavením diela, 

alebo jeho rozmnoženiny, verejným vykonaním diela, vysielaním, prípadne jeho 

káblovou retransmisiou alebo prenosom iným spôsobom), 

- dielo preložiť alebo dať preložiť, 

- adaptovať dielo, usporiadať alebo inak spracovať alebo dať adaptovať, usporiadať 

alebo inak spracovať, 

- použiť a šíriť dielo na akýchkoľvek nosičoch, 

- spojiť dielo s iným dielom, 

b) dáva odberateľovi súhlas, aby v prípade záujmu udelil tretej osobe súhlas používať 

dielo, prípadne iné práva na dielo sa vzťahujúce, ktoré odberateľ nadobudne na základe 

tejto zmluvy, na inú osobu a to aj bez ďalšieho súhlasu dodávateľa; na udelenie súhlasu 
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tretej osobe používať dielo, spôsob použitia diela, rozsah použitia diela, jeho časové a 

miestne určenie sa primerane použijú ustanovenia tejto zmluvy, týkajúce sa udelenia 

súhlasu zhotoviteľa objednávateľovi na použitie diela. 

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má vyrovnané práva s autorom diela a súčasťou diela vykonaného 

podľa tejto zmluvy nie sú žiadne prvky, ku ktorým nemôže, alebo nie je v jeho možnostiach 

zabezpečiť udelenie súhlasu na použitie diela alebo súhlas na použitie diela tretej osobe 

tak, ako je uvedené v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné porušenie 

autorských práv alebo iného duševného vlastníctva objednávateľa v súvislosti s podkladmi 

predloženými na vykonanie predmetu zmluvy. 

7. Práva a povinnosti uvedené v tomto článku zmluvy v prípade zániku objednávateľa 

prechádzajú na jeho právneho nástupcu. 

8. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho alebo inak 

chybného zadania, ktoré obdržal od odberateľa. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá 

za omeškanie spôsobené omeškaním s plnením záväzku druhej zmluvnej strany. 

 

 

Článok VI. 

Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu do 30.6.2023 od nadobudnutia jej 

účinnosti, alebo na dobu do dodania celého rozsahu dojednaných služieb uvedených 

v Prílohe č.1 zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

2. Táto zmluva sa končí dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy zo 

zákonných alebo zmluvných dôvodov, alebo písomnou výpoveďou. 

3.  Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať písomnou 

výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba sú 2 

mesiace a začína plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

3.  V deň skončenia tejto zmluvy je dodávateľ povinný odovzdať odberateľovi všetky 

dokumenty, ktoré patria odberateľovi alebo majú nejaký vzťah k činnosti odberateľa a 

ktoré má dodávateľ priamo alebo nepriamo pod kontrolou, ako aj všetky iné veci mu 

zverené, ktoré sa nestali súčasťou niektorého dokončeného diela. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží odberateľ a 

dodávateľ obdrží jeden rovnopis. 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po 

dohode oboch zmluvných strán. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho 

zákonníka na webovom sídle objednávateľa. 
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4. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné 

strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali a rozumejú jej obsahu, ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok a súhlasia s ňou, na znak čoho pripájajú nižšie svoje vlastnoručné 

podpisy. 

 

 

V Tisovci, dňa 3.5.2021 

 

 

 

Za Odberateľa: Za Dodávateľa: 

 

 

 

 


