
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 

Zmluvné strany 
 

1. Poskytovateľ:  Advert Media s.r.o. 
Zastúpený:  Ing.Boris Kordoš, funkcia: konateľ 
Sídlo:   Lehotského 1, Bratislava 811 06 
IČO::    36 234 141 
Obchodný register:  Okresný súd Bratislava I., oddiel:  Sro vložka číslo:  35259/B 

    Bankové spojenie:                                   
Číslo účtu:     
Tel/Fax:     

 
 
2. Objednávateľ:  Centrum vedecko-technických informácií SR 
    Zastúpený:    prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.  
    Sídlo:  Lamačská cesta č. 8/A, 811 04 Bratislava 11 
    IČO:   151882 
    Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
    Číslo účtu:             7000064743 

Telefón/fax:  02/69253139 
 

sa nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku dohodli na nasledovnej Zmluve o poskytnutí 
služieb (ďalej tiež „zmluva“): 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Poskytovateľ vyhlasuje, že je v jeho odborných schopnostiach a možnostiach 

poskytnúť služby podľa podmienok nižšie dohodnutých v zmluve.  
 
Objednávateľ vyhlasuje, že má záujem, aby služby vykonal poskytovateľ pre virtuálny 
portál „SCHOLA LUDUS on line“ v rámci  nadnárodného projektu Boosting innovation 
through capacity building and networking of science centres in the SEE region (Podpora 
inovácií budovaním kapacít centier vedy a sietí centier vedy v regióne Juhovýchodnej 
Európe), ďalej len projektu SEE Science  
 
2. Dodávateľ služby vykoná v súčinnosti s pracovníkmi CVTI up-date portálu, ktorý 

beží pod systémom ActiveWeb: 
prispôsobenie portálu SCHOLA LUDUS online pre medzinárodné využitie v rámci 
nadnárodného projektu (registrácie, formáty, vyhľadávanie, slovník, spätná väzba, 
súťaže, crowdsourcing) pre viacero jazykových verziách,  
vytvorí testovací server pre budúce obsahy portálu, 
na požiadanie Objednávateľa poskytne súčinnosť pri prenose kódov, licencií na 
servery CVTI a dodá Objednávateľovi popis k vykonávaniu up-date, 
zabezpečí export dát vkladaných užívateľmi do Excel súborov, 



upraví portál podľa zadania Objednávateľa. Zadania budú výsledkom spoločnej 
dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa. 

 
3. Odmenou sa pre účely tejto zmluvy rozumie suma vyčíslená v EURO, ktorú zaplatí 

objednávateľ poskytovateľovi, ktorej výška a podmienky platenia sú určené nižšie 
v tejto zmluve. 

 
Článok II. 

Práva a povinnosti objednávateľa 
 
1. Objednávateľ sa zaväzuje na súčinnosť s poskytovateľom. 
 
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi všetky informácie potrebné pre 

riadne a včasné plnenie zmluvy. 
 
3. Objednávateľ je oprávnený upresňovať poskytovateľovi svoje požiadavky v rozsahu 

poskytovaných služieb .  
 
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi služieb odmenu vo výške a 

spôsobom ako je uvedené v tejto Zmluve. 
 
 

Článok III. 
Práva a povinnosti poskytovateľa 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje na súčinnosť s objednávateľom.  
 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby na vlastné náklady, nebezpečie a vo 

vlastných priestoroch a zariadeniach podľa podmienok a v lehotách uvedených v tejto 
zmluve.  

 
3. Poskytovateľ je oprávnený a povinný počas trvania zmluvy upozorniť objednávateľa 

na nevhodné požiadavky, ktoré nie sú v súlade s parametrami uvedenými v zadaní. 
 

Článok IV. 
´Doba trvania zmluvy a odmena 

 
1. Poskytovateľ vykoná služby v čo najkratšom čase, najneskôr do 15.12.2012. 
 
2. Riadne vykonanie služieb bude osvedčené záverečným protokolom, ktorý podpíšu 

obe zmluvné strany.  
 
3. Poskytovateľovi za vykonané služby patrí odmena v celkovej výške 7900 €  

(poskytovateľ nie je platcom DPH) . 
 
4.  V odmene sú započítané všetky náklady poskytovateľa na služby . 
 



5. Záverečný protokol bude obsahovať prehlásenie objednávateľa, že služby boli 
vykonané, osoby ním určené boli poskytovateľom zaškolené ako aj iné skutočnosti. 
Platný záverečný protokol je podkladom pre fakturáciu . 

 
6. Lehota splatnosti faktúry vystavenej poskytovateľom je 14 dní odo dňa doručenia 

faktúry objednávateľovi. Fakturovaná čiastka sa považuje za uhradenú dňom, 
v ktorom došlo k odpísaniu fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech 
poskytovateľa.  

 
Článok V. 

Zodpovednosť a Sankcie 
 
 
1. V prípade, že objednávateľ nezaplatí odmenu v plnej výške a včas, je poskytovateľ 

oprávnený požadovať od neho úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania. 

 
2. Poskytovateľ  nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov 

daných objednávateľom, ak objednávateľ na túto nevhodnosť bezodkladne 
objednávateľa upovedomil a objednávateľ napriek tomu na ich dodržaní trval. 

 
3. V prípade, že objednávateľ nevykoná služby podľa tejto zmluvy včas, má 

objednávateľ nárok na zľavu z odmeny vo výške 0,05 % z odmeny dohodnutej v čl. 
V. ods. 3 písm d) zmluvy za každý deň omeškania. Zaplatením úrokov z omeškania 
sa poskytovateľ nezbavuje povinnosti poskytnúť služby podľa tejto zmluvy. Nárok na 
zľavu podľa tohoto odseku sa nevzťahuje na omeškanie poskytovateľa spôsobené 
konaním alebo nekonaním objednávateľa, najmä neposkytnutím informácií 
potrebných na riadne vykonanie služieb.   

 
4. Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 

zodpovednosť. 
 

Článok VI. 
Ostatné dojednania 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas poskytovania služby sú kontaktnými osobami 

zodpovednými za komunikáciu s druhou stranou nasledovné osoby: 
a) za objednávateľa: Katarína Teplanová, Marián Zelenák  
b) za poskytovateľa: Peter Papula, Pavol Pavlenda. 
 

 
Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy počas jej 

platnosti v prípade, ak druhá zmluvná strana hrubo porušila niektoré z jej ustanovení. 



Za hrubé porušenie povinností sa pokladá neposkytnutie súčinnosti objednávateľa. 
Zánik zmluvy nemá vplyv na nároky zmluvných strán na zmluvnú pokutu a úrok 
z omeškania. 

 
2. Vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené priamo touto zmluvou sa 

spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike, najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v platnom znení, ktorý si 
zmluvné strany zvolili v zmysle § 261 Obchodného zákonníka . 

 
 

3. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri 
a zhotoviteľ dva rovnopisy.  

 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch 
mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní platí, že k uzavretiu zmluvy 
nedošlo. 

5. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade 
vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku. Zhotoviteľ berie na 
vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých 
faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie 
tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ju, jej 
obsahu porozumeli a na znak  súhlasu ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení 
zástupcovia zmluvných strán.  

 
 
 
V Bratislave dňa 
 
 
 
 
 
....................................                                     .................................... 
 
Poskytovateľ      Objednávateľ 
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