
  ZMLUVA O POSKYTOVANÍ DOZORU PRI REALIZÁCII DIELA 

 

na zabezpečenie popularizačných aktivít projektu "PopVaT - Popularizácia vedy a techniky 

na Slovensku" v období rokov 2013 – 2015 

 

 

Táto zmluva o dozore pri realizácii diela na zabezpečenie popularizačných aktivít národného 

projektu "Popularizácia vedy a techniky na Slovensku" v období rokov 2013 – 2015 (ďalej len 

„Zmluva”) je uzavretá v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej len 

„Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) medzi: 

 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: 

Názov:  Centrum vedecko-technických informácií SR 

Sídlo:  Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

Zastúpený:  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 

IČO:  00164348  

DIČ:  2020798714 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  

Číslo účtu a kód banky:  7000182192/8180  

IBAN: SK05 8180 0000 0070 0006 4743 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

2. Dozor: 

Obchodné meno: STARMEDIA Co., s.r.o. 

Sídlo: Leškova 5, 811 04 Bratislava 

Zastúpený: Branislav Polák, konateľ a Igor Blaško, konateľ 

IČO: 35 729 317 

DIČ: 2020268404 

IČ DPH: SK2020268404 

Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, 

oddiel: Sro, vložka č.: 15693/B 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu a kód banky:   

IBAN: 

(ďalej ako „Dozor“) 

 

PREAMBULA 

Táto Zmluva o poskytovaní dozoru pri realizácii diela na zabezpečenie popularizačných aktivít 

národného projektu "PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku" (ITMS kódy: 

2622022181, 26240220085, číslo zmluvy: OPVaV/N/6/2013, OPVaV/N/7/2013) v období rokov 

2013 – 2015 je výsledkom priameho rokovacieho konania podľa § 58 ods. 1 písm. h) Zákona o 

verejnom obstarávaní a bude slúžiť na dopracovanie pôvodného návrhu predloženého v rámci 

súťaže návrhov a vykonávanie dozoru nad realizáciou projektu. Predmet zmluvy je financovaný 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Výskum a vývoj. 

 

Článok 1 



ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1. Dozor a jeho súťažný návrh bol označený porotou ako víťazný v súťaži návrhov Mediálna 

kampaň "Popularizácia vedy a techniky na Slovensku". 

1.2. Podkladom pre uzatvorenie Zmluvy je víťazný návrh Dozoru predložený podľa Zákona 

o verejnom obstarávaní. 

1.3. Rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné a zákazka bola zadaná účastníkovi, 

ktorého návrh porota vybrala ako víťazný, a to postupom verejného obstarávania – priamym 

rokovacím konaním podľa § 58 ods. 1 písm. h) Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Článok 2 

DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV 

2.1.  Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené niečo iné, slová a výrazy napísané s veľkým 

začiatočným písmenom majú nasledujúci význam: 

2.1.1. Objednávateľ znamená: Centrum vedecko-technických informácií SR 

so sídlom: Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

IČO: 00164348 

2.1.2. Dozor znamená: STARMEDIA Co., s.r.o. 

so sídlom: Leškova 5, 811 04 Bratislava 

IČO: 35 729 317 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 15693/B. 

2.1.3. Dielo znamená autorské dielo, ktoré bolo označené v súťaži návrhov „Mediálna kampaň 

"Popularizácia vedy a techniky na Slovensku"“ (ďalej ako „súťažný návrh“) pod názvom 

„FUTURE GENERATION“ ako víťazné a nad ktorého následnou realizáciou bude Dozor 

dozorovať; 

2.1.4.  Zhotoviteľ pre účely tejto zmluvy znamená tretia osoba, ktorá na základe zmluvného 

vzťahu s Objednávateľom bude realizovať Dielo, resp. jeho časť, ktorá vzíde z verejného 

obstarávania, v rámci ktorého sa použijú ako súťažné podklady, podklady zo súťažného 

návrhu, ktorý bol označený porotou ako víťazný v súťaži návrhov; 

2.1.5.  Služby znamenajú poskytovanie služieb popularizačných aktivít Zhotoviteľom, ktoré 

Zhotoviteľ bude poskytovať v súvislosti s realizáciou Diela; 

2.1.6.  Zmluva znamená táto Zmluva o dozore pri realizácii diela na zabezpečenie popularizačných 

aktivít projektu "PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku" v období rokov 

2013 – 2015 uzavretá Zmluvnými stranami; 

2.1.7. Zmluvné strany znamenajú spoločne Objednávateľ a Dozor a jednotlivo „Zmluvná strana“ 

znamená ktoréhokoľvek z nich v kontexte dotknutej časti Zmluvy; za Zmluvnú stranu sa 

považuje aj právny nástupca Zmluvnej strany. 

 

Článok 3 

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

3.1.  Predmet tejto Zmluvy tvorí záväzok Dozoru riadne, včas, samostatne, na vlastnú 

zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou rozpracovať Dielo do podoby vykonávacieho 

projektu, ktorý bude tvoriť Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a v ktorom Dozor zohľadní 

pripomienky Objednávateľa  a vykonávať dozor nad realizáciou Diela Zhotoviteľom. 

Súčasťou Prílohy č. 2 je časová os realizácie predmetu tejto Zmluvy. Tomuto záväzku 

Dozoru zodpovedá záväzok Objednávateľa zabezpečiť súčinnosť Zhotoviteľa tak, aby Dozor 

mohol vykonať dozor riadne a včas v súlade s touto Zmluvou a zaplatiť Dozoru dohodnutú 

cenu podľa tejto Zmluvy. 

3.2.  V rámci vykonávania dozoru postupuje Dozor podľa bodu 3.1. tohto článku Zmluvy a 

súťažného návrhu. 

3.3.  Účelom tejto Zmluvy je zabezpečiť vykonanie dozoru nad realizáciou Diela a riadne a včas 

naplniť kreatívne a ideové stvárnenie vedy a techniky na Slovensku prostredníctvom 

mediálnej a informačnej kampane s cieľom popularizácie vedy a techniky na Slovensku. 



 

 

 

 

Článok 4 

VYKONÁVANIE DOZORU NAD REALIZÁCIOU DIELA 

4.1.  Dozor sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať dozor nad realizáciou Diela Zhotoviteľom, 

ktorý vzíde z verejného obstarávania ako víťazný uchádzač, a s ktorým Objednávateľ 

uzavrie zmluvu na realizáciu Diela. 

4.2.  Dozor je povinný vykonávať dozor nad realizáciou Diela osobne. Ak túto povinnosť poruší, 

zodpovedá za škodu tým spôsobenú Objednávateľovi. 

4.3.  Zmluvné strany sa dohodli, že Dozor podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy bude spočívať v kontrole 

dodržiavania postupu realizácie Diela Zhotoviteľom, ktorý bol navrhnutý Dozorom ako 

súčasť víťazného súťažného návrhu. Dozor je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky 

okolnosti, ktoré zistil pri výkone dozoru, a ktoré môžu mať vplyv na realizáciu Diela 

Zhotoviteľom. Dozor nenesie žiadnu zodpovednosť za zrealizovanie Diela Zhotoviteľom, je 

však povinný v súlade s bodom 4.4 tohto článku Zmluvy informovať Objednávateľa o tom, 

že Zhotoviteľ nevykonáva Dielo v súlade s víťazným súťažným návrhom Dozoru. V 

opačnom prípade Dozor bude znášať škodu, ktorá Objednávateľovi v súvislosti s porušením 

povinnosti Dozoru vznikne. 

4.4.  V prípade, ak Dozor zistí, že zo strany Zhotoviteľa dochádza k porušovaniu postupu 

realizácie Diela, Dozor sa zaväzuje o tejto skutočnosti informovať bezodkladne Zhotoviteľa 

ako aj Objednávateľa, najneskôr však v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa zistenia 

porušenia. 

4.5.  Dozor sa zaväzuje rozpracovať Dielo do podoby vykonávacieho projektu, v ktorom Dozor 

zohľadní pripomienky Objednávateľa najneskôr do 1 (jedného) mesiaca odo dňa účinnosti 

Zmluvy. Konečný návrh Diela podlieha schváleniu Objednávateľa. V prípade, ak 

objednávateľ návrh neschváli, Dozor sa zaväzuje prepracovať návrh podľa pripomienok 

Objednávateľa a predložiť ho Objednávateľovi na schválenie najneskôr do 5 pracovných dní 

odo dňa vrátenia pôvodného návrhu Dozoru na prepracovanie, a to aj opakovane. 

4.6.  Dozor sa zaväzuje vykonávať dozor nad realizáciou Diela odo dňa, ktorý Objednávateľ 

oznámi Dozoru ako deň začatia realizácie Diela, a to až do 31.10.2015. Ak sa Zmluvné 

strany nedohodnú inak, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Dozoru deň začatia 

realizácie Diela a to najmenej päť (5) kalendárnych dní vopred. 

 

Článok 5 

ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1.  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dozoru odplatu za vykonávanie dozoru nad realizáciou 

Diela podľa Zmluvy v zmysle súťažného návrhu vo výške uvedenej v Prílohe č. 1 tejto 

Zmluvy. K odplate bude účtovaná príslušná DPH. 

Celková výška odplaty počas trvania tejto zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá vo 

výške 137.475,00 EUR bez DPH. 

5.2.  Odplata za vykonaný dozor podľa tejto Zmluvy sa uhrádza na základe faktúr Dozoru, a to v 

lehote splatnosti 60 dní odo dňa ich doručenia do podateľne Objednávateľa. Faktúru, ktorá 

spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, 

sa zaväzuje Dozor vystavovať vždy po riadnom ukončení príslušnej časti plnenia v súlade s 

vykonávacím projektom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je podpísaný Protokol podľa 

bodu 5.5. tohto článku Zmluvy. 

5.3.  Dozor je povinný na daňovom doklade uvádzať minimálne: obchodné meno a sídlo, IČO, 

DIČ Dozoru, meno, sídlo, IČO, DIČ Objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň 

odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má 



byť platba poukázaná, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, názov projektu, ITMS kódy, 

podpis oprávnenej osoby.  

5.4.  Odplata za vykonaný dozor bez DPH je pevná a nemôže byť menená formou písomného 

dodatku k tejto Zmluve a bude poukázaná v prospech Dozoru na jeho účet uvedený v 

záhlaví tejto Zmluvy v plnej výške. 

5.5.  Právo na vystavenie každej faktúry vzniká Dozoru riadnym a včasným splnením záväzkov 

Dozoru nad realizáciou Diela Zhotoviteľom podľa čl. 3. a čl. 4. tejto zmluvy. Cena za dozor 

sa môže vyfakturovať po riadnom ukončení príslušnej časti plnenia na základe schváleného 

a podpísaného akceptačného protokolu obsahujúceho výkaz práce (ďalej ako „Protokol“) 

určenými zodpovednými kontaktnými osobami oboch zmluvných strán, ktorý bude 

obsahovať predmet, rozsah a lehotu všetkých riadne poskytnutých služieb Dozoru. Príprava 

Protokolu je povinnosťou Dozoru, ktorý je povinný ho pripraviť k podpisu najneskôr do 14 

kalendárnych dní od ukončenia realizácie služieb spojených s dozorom nad zhotovením 

diela Zhotoviteľom. 

5.6.  V prípade, ak je to možné, Dozor spolu s Protokolom predkladá aj Dielo, resp. časť Diela, 

nad ktorým sa dozor vykonával, aby bolo možné jasne identifikovať odpracované hodiny 

mediálnych expertov podieľajúcich sa na výkone dozoru. Toto Dielo, resp. časť Diela môže 

byť predložená v písomnej forme, formou CD/DVD nosiča alebo na USB disku, pričom 

musí obsahovať predpísané prvky publicity, ktoré sú k dispozícii u Objednávateľa. 

 

Článok 6 

KOMUNIKÁCIA MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI 

6.1.  Akákoľvek písomná komunikácia medzi Zmluvnými stranami sa bude adresovať príslušnej 

Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy a bude sa považovať za doručenú 

v prípade: 

a) osobného doručenia, prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po jej prijatí, 

b) doručenie e-mailom, po doručení potvrdenia od príjemcu o prijatí, alebo 

c) doporučenej zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na potvrdení 

tom, že zásielku nemožno doručiť. 

6.2.  Zmluvné strany sa dohodli, že za všeobecnú a zmluvnú komunikáciu medzi Zmluvnými 

stranami, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, budú zodpovedné tieto kontaktné 

osoby: 

a) za Objednávateľa: Mgr. Andrea Putalová 

Ing. Jana Jagnešáková 

b) za Dozor:   Zuzana Semíková, Daniela Gáborová 

6.3.  Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť kontaktné osoby, sú však povinné na takúto zmenu 

druhú Zmluvnú stranu písomne upozorniť, a to do troch dní pred zamýšľaným vykonaním 

zmeny. 

6.4.  Dôležité písomnosti podľa tejto Zmluvy (ako napr. odstúpenie od Zmluvy) sa musia 

doručovať osobne alebo prostredníctvom doporučenej zásielky. 

 

Článok 7 

NÁHRADA ŠKODY 

7.1.  Dozor zodpovedá Objednávateľovi za všetku škodu, ktorá preukázateľne vznikne 

Objednávateľovi v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy Dozorom. 

7.2.  Dozor však nie je povinný nahradiť škodu Objednávateľovi v súlade s podmienkami tejto 

Zmluvy, ak Objednávateľ zanedbal svoje povinnosti urobiť včas také opatrenia, ktoré mohli 

zabrániť vzniku škody, alebo ju aspoň čiastočne zmierniť a Dozor ho na hroziacu škodu 

vopred upozornil. 

7.3.  Dozor sa zaväzuje upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti 

vylučujúce zodpovednosť brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy a na okolnosti, pri 

ktorých Objednávateľovi hrozí vznik škody alebo ujmy. Zmluvné strany sa zaväzujú 



vyvinúť maximálne úsilie k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť a 

vzniku škody. 

 

Článok 8 

SANKCIE 

8.1.  V prípade omeškania Dozoru s plnením predmetu tejto Zmluvy podľa čl. 3, bod 3.2. a 

prílohy č. 2 tejto Zmluvy vznikne Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 0,03% z odplaty podľa čl. 5 bod 5.1. Zmluvy a to za každý začatý deň omeškania, 

maximálne však do výšky odplaty, to neplatí, pokiaľ je omeškanie Dozoru spôsobené 

omeškaním Zhotoviteľa alebo Objednávateľa alebo neposkytnutím súčinnosti z ich strany. 

8.2.  V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou odplaty za riadne a včasne vykonaný Dozor, 

vznikne Dozoru nárok na zaplatenie úrokov z omeškania z nezaplatenej sumy v sadzbe 

podľa § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č.9/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony. 

8.3.  Zaplatením zmluvnej pokuty sa Dozor nezbavuje povinnosti pokračovať v plnení tejto 

Zmluvy a nahradiť škodu, ktorá porušením povinnosti vznikla Objednávateľovi. Zaplatením 

zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej 

Dozorom. 

 

Článok 9 

DÔVERNOSŤ INFORMÁCII A ZACHOVÁVANIE MLČANLIVOSTI 

9.1.  Obe Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek informácie obsiahnuté alebo vyjadrené v 

tejto Zmluve alebo im dostupné v súvislosti s touto Zmluvou sa budú považovať za dôverné, 

uchovávať v tajnosti a Zmluvné strany sú povinné zachovávať o nich mlčanlivosť, kým sa 

tieto informácie nestanú všeobecne verejnými inak než na základe konania, resp. 

nedodržania povinností zo strany príjemcu informácií, jeho zamestnancov alebo zástupcov. 

9.2.  Žiadna Zmluvná strana nesprístupní dôverné informácie žiadnej inej osobe okrem svojich 

odborných poradcov a oprávnených zamestnancov. Zmluvná strana bude ihneď informovať 

druhú Zmluvnú stranu, ak si bude vedomá porušenia dôvernosti informácií ktoroukoľvek 

osobou. 

9.3.  Povinnosti dodržovania dôvernosti informácií, ktoré sú predmetom tohto článku, sa 

nevzťahujú na informácie, ktoré: 

9.3.1. sú alebo sa stanú všeobecne a verejne prístupné inak než porušením ustanovení tohto článku

 zo strany príjemcu informácií; 

9.3.2.  sú príjemcovi informácií známe a boli mu voľne k dispozícii ešte pred prijatím týchto 

informácií od druhej Zmluvnej strany; 

9.3.3.  budú následne príjemcovi sprístupnené bez záväzku mlčanlivosti treťou stranou, ktorá 

takisto nie je vo vzťahu k nim nijako viazaná; 

9.3.4.  ktorých sprístupnenie alebo zverejnenie sa vyžaduje zo zákona. 

 

Článok 10 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

10.1.  Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Zmluvné strany potvrdzujú, že predmetom tejto 

Zmluvy nie je vykonanie, resp. zabezpečenie akýchkoľvek zmien Diela (autorská 

korektúra). 

10.2.  Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť Zhotoviteľa tak, aby Dozor mohol vykonať 

dozor riadne a včas v súlade s touto Zmluvou. 

10.3.  Dozor je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s poskytovanými 

službami a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú  

a) Najvyšší kontrolný úrad SR,  



b) príslušná správa finančnej kontroly,  

c) Certifikačný orgán a ním poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,  

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

f) Splnomocnení zástupcovia oprávnených osôb podľa písm. a) až f). 

  Dozor je povinný tento záväzok kontrahovať aj v zmluvách so svojimi subdodávateľmi. 

Za strpenie výkonu kontroly neprináleží Dozoru žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. 

10.4  Dozor je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zmluvy na základe 

požiadavky Objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, 

dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia 

požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto článku zmluvy. Za účelom 

preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie  tejto zákazky je 

oprávnený požadovať tieto podklady aj Objednávateľ. 

10.5 Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo 

strany Dozoru sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy. 

10.6 V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti 

a nedodania požadovaných podkladov zo strany Dozoru, je povinný Dozor túto škodu 

nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo 

všeobecne záväzných právnych predpisoch pre implementáciu projektov zo štrukturálnych 

fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 do 31. augusta 2020. 

 

 

 

 

Článok 11 

PLATNOSŤ ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVY 

11.1.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o slobode informácií“).  

11.2.  Zmluvné strany vyhlasujú, že majú všetky potrebné oprávnenia na uzavretie a plnenie 

Zmluvy, a že Zmluva obsahuje platné záväzky Zmluvných strán v súlade s ich právnym 

postavením. V prípade, že k riadnemu plneniu Zmluvy bude potrebné v budúcnosti získať 

akékoľvek ďalšie oprávnenie, je príslušná Zmluvná strana povinná tak urobiť bez ďalšieho 

odkladu. 

11.3.  Zmluvné strany taktiež vyhlasujú, že majú všetky technické a finančné prostriedky a 

personálne kapacity potrebné na riadne splnenie záväzkov prijatých v tejto Zmluve. 

Preukázanie nepravdivosti niektorého z vyhlásení niektorej zo Zmluvných strán 

obsiahnutého v tomto bode, spočívajúcej v nedostatku oprávnení, nemá za následok zánik jej 

povinnosti získať chýbajúce oprávnenie bez zbytočného odkladu, resp. bez zbytočného 

odkladu zabezpečiť dostatočné prostriedky, či kapacity na riadne splnenie záväzkov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

11.4.  Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá za následok neplatnosť 

alebo neúčinnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú v takom prípade 

nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením novým, ktoré bude najbližšie 

pôvodnému zámeru alebo úmyslu Zmluvných strán, vyjadrenému v nahradzovanom 

ustanovení. 

11.5.  Ustanovenia, ktoré sú ovplyvnené ustanoveniami, ktoré sa stali neplatnými alebo 

neúčinnými, treba vykladať tak, aby bol zachovaný ich pôvodný zmysel a účel. 

11.6.  Účinnosť Zmluvy môže byť ukončená: 

a) riadnym splnením záväzkov oboch Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy, 

b) písomnou dohodou Zmluvných strán, 



c) zánikom niektorej zo Zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

d) odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán. 

11.7.  Dozor je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade omeškania Objednávateľa s platením 

odplaty podľa tejto Zmluvy o viac ako 60 dní po splatnosti. Obe Zmluvné strany sú 

oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy, ak druhá neodstupujúca Zmluvná strana porušuje svoje 

povinnosti podľa tejto Zmluvy a to aj napriek obdržaniu písomného upozornenia zo strany 

odstupujúcej Zmluvnej strany, v ktorom odstupujúca Zmluvná strana poskytla druhej 

Zmluvnej strane lehotu pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomného upozornenia na 

odstránenie tohto vadného stavu. 

11.8.  Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme a s uvedením dôvodov 

odstúpenia. 

11.9.  Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 

Zmluvnej strane na adresu jej sídla. Za deň doručenia zásielky Zmluvnej strane, ktorej bola 

adresovaná sa považuje takisto deň: 

a) v ktorom táto Zmluvná strana ju odoprela prijať, 

b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte, alebo 

c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že “adresát sa 

odsťahoval”, “adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového 

poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky. 

11.10.  Ak zistí niektorá zo Zmluvných strán pri plnení tejto Zmluvy prekážku, ktorá znemožňuje 

riadne plnenie tejto Zmluvy dohodnutým spôsobom, oznámi to bezodkladne druhej 

Zmluvnej strane a začne s ňou rokovať v dobrej viere na odstránení takejto prekážky. Pokiaľ 

sa Zmluvné strany nedohodnú do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, môže ktorákoľvek 

Zmluvná strana od tejto Zmluvy odstúpiť. V prípade ukončenia platnosti Zmluvy z dôvodu 

odstúpenia od Zmluvy niektorou zo zmluvných strán, zmluvné strany nie sú si navzájom 

povinné vrátiť plnenia, ktoré na základe Zmluvy prijali od druhej zmluvnej strany, pokiaľ sa 

Zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

Článok 12 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1.  Táto Zmluva je vyhotovená v 7 exemplároch, 2 exempláre sú určené pre Dozor a 5 pre 

Objednávateľa. Všetky exempláre sú považované za rovnocenné. 

12.2.  Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.10.2015, resp. ktorou je doba splnenia 

záväzkov v nej uvedených. 

12.3.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je jej príloha: 

Príloha č.1: Odplata 

Príloha č. 2: Vykonávací projekt 

12.4.  Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku, ktorý 

podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch Zmluvných strán. 

12.5.  Obidve Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť vo všetkých skutočnostiach, 

ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť záujmy druhej Zmluvnej strany. Za porušenie týchto 

podmienok sa nepovažuje zverejnenie alebo sprístupnenie informácií podľa zákona o 

slobode informácií. Právne vzťahy výslovne neupravené touto Zmluvou sa riadia 

Obchodným zákonníkom v platnom znení, a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky. 

12.6.  Táto Zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona o slobode 

informácií v spojení s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka. Dozor podpísaním tejto 

Zmluvy dáva výslovný súhlas so zverejnením tejto Zmluvy vrátane všetkých jej príloh a 

prípadných budúcich dodatkov. Všetky oznámenia s právnym alebo zmluvným účinkom sa 

budú písať v slovenskom jazyku a posielať druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v 

záhlaví Zmluvy alebo na jej dodatočne písomne oznámenú adresu. 



12.7.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov 

vyplývajúcich alebo súvisiacich s touto Zmluvou zmierlivou cestou, a to do 30 dní od 

doručenia písomného upozornenia jednej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane. Pokiaľ 

zmierlivé riešenie sporu nebude možné, spor budú riešiť príslušné súdy Slovenskej 

republiky. 

12.8.  Podmienky tejto Zmluvy, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej platnosti, zostávajú v 

platnosti v celom rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia a platia aj pre prípadných 

nástupcov a postupníkov Zmluvných strán. 

12.9.  Práva z tejto Zmluvy nie sú prevoditeľné bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

obidvoch Zmluvných strán. Bez ohľadu na vyššie uvedené, Dozor bude oprávnený postúpiť 

neuhradené pohľadávky iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V 

prípade neudelenia súhlasu Objednávateľ musí uviesť relevantný dôvod prečo súhlas na 

postúpenie pohľadávok neudelil. 

12.10.  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za 

nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán, že zmluvná voľnosť 

Zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s touto Zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú 

jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto Zmluvu podpísali 

na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. 

 

 

 

 

 

 

V ____________, dňa ____________    V ____________, dňa ____________ 

 

 

 

Objednávateľ        Dozor 



 

Príloha č. 1 Zmluvy Odplata 

Odplata v zmysle návrhu 

 

 

 
Celková Odplata bez DPH 

(v EUR) 

Sadzba DPH 

(v %) 

Výška DPH 

(v EUR) 

Celková Odplata s DPH 

(v EUR) 

137.475,00 20 27 495,00 164.970,00 

 

P.č. Pozícia/expert 
Počet 

hodín 

Cena za hodinu 

bez DPH (EUR) 

DPH 20 % 

v EUR 

Cena za hodinu 

s DPH (EUR) 

Spolu 

(EUR) 

1 Strategické plánovanie 222 37,5 7,5 45 9 990,00 

2 Account manažér 703 37,5 7,5 45 31 635,00 

3 Copywriter 632 37,5 7,5 45 28 440,00 

4 Grafik 856 37,5 7,5 45 38 520,00 

5 Produkčný manažér 431 37,5 7,5 45 19 395,00 

6 
Public relations - 

manažér 
372 37,5 7,5 45 16 740,00 

7 
Mediálne plánovanie - 

manažér 
450 37,5 7,5 45 20 250,00 

 Spolu 3666 - - - 164 970,00 

 

 

V ____________, dňa ____________    V ____________, dňa ____________ 

 

 

 

Objednávateľ        Dozor 

 




