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Zmluva o dielo č. 06/2018 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

Zmluvné strany: 

1. Objednávateľ:  Severovýchod Slovenska 

zastúpený:  Michal Sýkora, predseda 

sídlo:  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

IČO:  42238536 

DIČ  2023655832 

bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu:  SK16 5600 0000 0025 2300 2004 

telefón:  0917 208100 

zapísaný:  registrovaný na Ministerstve dopravy a regionálneho rozvoja SR 

pod č. 25408/2012/3130 SCR 

email:      riaditel@severovychod.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:  Tomáš Paľo 

sídlo:  Záhradná 3, 08001 Prešov 

IČO:  40639355 

DIČ:  1040933146 

bankové spojenie:  UniCredit Bank., pobočka Prešov 

číslo účtu:  SK4811110000006879590001 

telefón:  0915 946930 

zapísaný:  živnostenský register vedený Okresným úradom Prešov 

   pod č. ŽR: 707-22060  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

     (objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“) 

 

Objednávateľ je právnická osoba založená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu, ktorá podporuje a vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na 

území Prešovského kraja. Objednávateľ pri svojej činnosti zároveň využíva služby a činnosti, 

ktoré smerujú k podpore cestovného ruchu a zvýšeniu počtu domácich a zahraničných 

návštevníkov a predĺženiu ich pobytu na území Prešovského samosprávneho kraja. 

 

Objednávateľ je jedným z partnerov projektu ,,Svätomariánska púť“ ("Svetlo východu"), 

ktorého hlavným cieľom je dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového 

produktu cestovného ruchu, ktorý je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de 

Compostela, ktorá predstavuje najdlhšiu púť v Európe a vyzdvihuje kultúrne, prírodné, 

historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa vzťahujúce sa k posolstvu a k 

Mariánskym tradíciám. 

 

Dodávateľ sa v zmysle svojho oprávnenia na podnikanie zaoberá poskytovaním služieb 

v oblasti vydavateľskej činnosti, reklamnej činnosti, propagačnej činnosti a fotografických 

služieb. Dodávateľ predložil objednávateľovi najvýhodnejšiu ponuku na základe výzvy na 

predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s názvom ,,Vypracovanie a dodanie 

Sprievodcu cestovného ruchu v rámci projektu ,,Svetlo z východu“.“ 
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Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy: 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Touto zmluvou si zmluvné strany upravujú rozsah práv a povinností v súvislosti so 

zabezpečením komplexnej prípravy podkladov za slovenskú stranu pre bedeker – 

sprievodcu cestovného ruchu v rámci projektu ,,Svätomariánska púť“ ("Svetlo z 

východu"), a to v súlade s výzvou objednávateľa na predkladanie ponúk v procese 

zadávania zákazky s názvom Vypracovanie a dodanie Sprievodcu cestovného ruchu 

v rámci projektu ,,Svetlo z východu“ (ďalej len ako ,,zákazka“). 

 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa v rozsahu a za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a dodá dielo „Bedeker – Sprievodca 

cestovného ruchu v rámci projektu Svetlo z východu“ (ďalej len „dielo“, 

„bedeker“ alebo „sprievodca cestovného ruchu“) a záväzok objednávateľa riadne a včas 

vykonané a dodané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela. 

Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa udeliť objednávateľovi licenciu k dielu 

v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

 

3. Dielo sa zaväzuje zhotoviteľ spracovať v rozsahu podľa špecifikácie v prílohe č. 1 

a prílohe č. 2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Bedeker bude za slovenskú 

stranu obsahovať 58 informačných kariet, pričom každá karta bude opisovať jeden objekt 

záujmu Svätomariánskej púte. Názvy objektov záujmu Svätomariánskej púte sú uvedené v 

prílohe č. 2 tejto zmluvy. Požiadavky na obsah a štruktúru informačnej karty sú uvedené v 

prílohe č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou každej informačnej karty budú 4 ks fotografií.  

 

4. Zhotovenie diela objednávateľom zahŕňa komplexnú prípravu podkladov za slovenskú 

stranu pre bedeker - sprievodcu cestovného ruchu, ktorá spočíva najmä v príprave: 

- obsahovej náplne slovenskej verzie bedekra, 
- zhotovenia a úpravy fotografií a textov, 

- jazykovej korekcie, 

- prípravy tlačových pdfiek každého objektu, resp. online verzie na stiahnutie. 

 

Čl. II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s touto zmluvou riadne a včas vypracovať a dodať pre 

objednávateľa dielo v dojednanom rozsahu a kvalite podľa špecifikácie uvedenej v prílohe 

č. 1 a prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou v rozsahu a za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a nebezpečenstvo, v rozsahu a kvalite podľa 

tejto zmluvy a jej príloh, pričom bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 

platné technické normy a postupovať v súlade so záujmami a pokynmi objednávateľa, 

s ktorými bol oboznámený. 

 

3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práva a plnenia týkajúce sa diela podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä podľa autorského zákona, boli riadne 

vysporiadané. 
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4. Zhotoviteľ je povinný priebežne konzultovať vykonávanie diela s objednávateľom.  

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo pripomienkovať dielo pred protokolárnym prevzatím, 

pričom dodávateľ je povinný tieto pripomienky v lehote na dodanie diela podľa čl. III. 

tejto zmluvy zahrnúť do bedekra. Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný najmenej 30 dní 

pred dohodnutým termínom dodania diela podľa čl. III. tejto zmluvy predložiť 

objednávateľovi na pripomienkovanie spracovanú verziu bedekra.  

6. Objednávateľ sa zaväzuje pripomienky odovzdať do 7 dní od predloženia spracovanej 

verzie bedekera, odovzdanej na pripomienkovanie 30 dní pred dohodnutým termínom 

dodania diela podľa čl. III tejto zmluvy. Pripomienky predložené po tomto čase sa budú 

považovať za nezáväzné. 

 

7. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne dokončené dielo vyhotovené v rozsahu a za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri 

plnení tejto zmluvy.  

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté naraz ako celok. 

Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady alebo nezodpovedá 

špecifikácii diela podľa tejto zmluvy alebo jej príloh.  k objednávateľ pri preberaní diela 

zistí, že dielo má vady, je oprávnený prevzatie diela odmietnuť. O zistených vadách bude 

medzi zmluvnými stranami spísaný zápis, v ktorom bude uvedený popis vád, sp sob a 

termín ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo objednávateľovi po 

odstránení všetkých vád diela.  

 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo v 1 vyhotovení v tlačenej podobe, 

1 x v elektronickej podobe na USB kľúči a 1 x na DVD nosiči. Informačná karta ku 

každému objektu bude spracovaná v elektronickej verzii vo formáte „docx“ a „pdf“. 

Fotografie budú dodané vo formáte raw (14bit). Minimálna požiadavka na fotoaparát: min. 

24 megapixelový obrazový snímač CMOS, formát FX, externý blesk, vrátene záberov z 

dronu (letecké pohľady). 

 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky podklady a informácie, ktoré získa od objednávateľa 

v súvislosti s plnením tejto zmluvy, vrátane výsledkov svojej činnosti, použiť len 

v súvislosti s vykonaním diela pre objednávateľa a zaväzuje sa ďalej tieto údaje nešíriť 

žiadnou formou, a to ani pre súkromné účely. 

 

11. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 

poveriť výkonom predmetu tejto zmluvy inú osobu. 

 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela poskytnúť objednávateľovi nevyhnutnú 

súčinnosť. Miestom plnenia zmluvy je sídlo zhotoviteľa alebo jeho prevádzky. 

 

13. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si oznámiť bez zbytočného odkladu informácie 

d ležité pre naplnenie účelu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na záväzku 

konštruktívnej a urýchlenej súčinnosti pri riešení prípadných problémov, ktorých potreba 

vzíde počas vykonávania diela. 

 

14. Objednávateľ sa zaväzuje, že do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tejto zmluvy 

doručí na e-mailovú adresu zhotoviteľa kompletné informácie (textové a grafické – 

predovšetkým jednotlivé logotypy povinné pre projekt) o podmienkach povinnej publicity 
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a zadefinuje presné požiadavky na umiestnenie a veľkosť povinných prvkov publicity do 

bedekeru – predmetu diela. 

 

15. Objednávateľ sa zaväzuje k súčinnosti pri vybavovaní povolenia a vstupov do sakrálnych 

objektov a ich fotografovania, dodania kontaktných adries a telefónnych čísiel na 

jednotlivých správcov sakrálnych objektov a to do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti 

tejto zmluvy. 

 

Čl. III. 

Miesto a čas vykonania a dodania diela 

 

1. Zhotoviteľ je povinný dodať  dielo objednávateľovi v sídle objednávateľa. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne do 

15.9.2018. 
 

3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním 

objednávateľovi. Kompletným vykonaním celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu 

a prevzatiu riadne dokončeného diela ako celku objednávateľom bez vád. Prevzatie 

riadne dokončeného diela ako celku bez vád zmluvné strany alebo osoby nimi 

splnomocnené potvrdia podpisom preberacieho protokolu o odovzdaní a úplnom prevzatí 

riadne dokončeného diela bez vád. 

 

4.  k zhotoviteľ vykoná dielo ešte pred dohodnutým termínom podľa tejto zmluvy, 

zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať, ak je dielo dokončené riadne bez vád 

v súlade s touto zmluvou aj v skoršom ponúknutom termíne bez nároku zhotoviteľa na 

finančné alebo iné protiplnenie. 

 

5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek 

skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela a m že 

sp sobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov podľa tejto zmluvy. 

 

6.  kákoľvek časť alebo súčasť diela zhotovená zhotoviteľom prechádza do vlastníctva 

objednávateľa okamihom úhrady odmeny. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach 

použitých na zhotovenie diela však až do doby odovzdania a úplného prevzatia riadne 

dokončeného diela objednávateľom spočíva na zhotoviteľovi. 

 

7. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným zhotovením alebo odovzdaním 

diela je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške zodpovedajúcej dohodnutej hodinovej sadzbe ceny diela uvedenej v čl. 

IV. bode 2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. Nárok objednávateľa na 

náhradu škody tým nie je dotknutý. Zmluvná pokuta je splatná na výzvu objednávateľa. 

 

Čl. IV. 

Cena diela a platobné podmienky 

 

1. Cena za dielo je stanovená ako maximálna podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a na základe cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom v procese 

zadávania zákazky vyhlásenej postupom určeným pre zákazku s nízkou hodnotou. 
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2. Cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 33 € (slovom: tridsaťtri eur) za 

1 hodinu výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. Celková cena diela bude daná súčinom 

sadzby za 1 hodinu výkonu činnosti podľa prvej vety vynásobenej počtom fakturovaných 

hodín. Maximálna celková cena zhotovenia diela nepresiahne 15 229,5 € (slovom: 

pätnásťtisícdvestodvadsaťdeväť eur a päťdesiat eurocentov). Zhotoviteľ nie je platiteľom 

DPH. 

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo na základe zhotoviteľom 

vystavenej faktúry po dodaní diela, ktorej súčasťou bude oboma zmluvnými stranami 

podpísaný preberací protokol, ktorý vyhotoví objednávateľ po riadnom dodaní a prevzatí 

diela. Prílohou faktúry bude rozpis fakturovaných hodín v členení podľa jednotlivých 

objektov záujmu špecifikovaných v prílohe č. 2 tejto zmluvy.    

 

4. Platby  prebiehajú výlučne v bezhotovostnom peňažnom styku za dodržania účtovných 

predpisov. Cenu diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi bezhotovostným prevodom na 

bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Lehota splatnosti ceny diela je 

30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi v súlade 

s touto zmluvou. 

 

5. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí spĺňať všetky predpísané náležitosti účtovného 

dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. a ostatných všeobecne záväzných 

právnych predpisov a musí byť vyhotovená v súlade s touto zmluvou, v opačnom prípade 

je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie resp. opravu, 

následkom čoho sa preruší plynutie lehoty splatnosti vystavenej faktúry, pričom nová 

lehota splatnosti začne plynúť až po doručení doplnenej resp. opravenej faktúry. 

 

6. Dohodnutá cena diela zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním diela, vrátane DPH, 

hotových výdavkov, náhrady za stratu času, cestovného a telekomunikačných výdavkov, 

vrátane miestnych telekomunikačných výdavkov a prepravného, úprav a ostatných 

nákladov spojených s dodaním diela objednávateľovi a s plnením tejto zmluvy. 

 

7. Objednávateľ je povinný zhotoviť dielo za maximálne jednotkové ceny uvedené v tejto 

zmluve. Cena diela vyúčtovaná zhotoviteľom nesmie byť jednotlivo a ani v súčte vyššia 

ako víťazná ponuka (návrh) zhotoviteľa, ktorú zhotoviteľ predložil v procese zadávania 

zákazky a ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či 

budú skutočné náklady zhotoviteľa súvisiace s vykonávaním diela vyššie. 

 

 

Čl. V. 

Záruka a zodpovednosť za vady 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané a dodané podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve bez vád a že počas záručnej doby dvoch rokov odo dňa 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

zmluve a bude vyhovovať požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov. Vadou 

sa pre účely tejto zmluvy rozumie, ak dielo nemá vlastnosti určené právnymi predpismi 

alebo ak nie je vyhotovené v súlade s touto zmluvou alebo prílohami tejto zmluvy, 

prípadne ak vykazuje vady, ktoré znižujú jeho hodnotu alebo schopnosť užívania k v 

zmluve určenému účelu. 
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2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vyzvanie objednávateľa odstráni bez zbytočného odkladu 

prípadné vady diela, najnesk r do 7 dní od oprávnenej reklamácie objednávateľa. 

 

3. Objednávateľ má právo prezrieť dodané dielo a v prípade, že bude mať vady, reklamovať 

ich u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. Skryté vady má objednávateľ právo 

reklamovať bez zbytočného odkladu, najnesk r do konca záručnej doby. Objednávateľ má 

v prípade vád diela právo na bezplatné odstránenie vád diela , právo na primeranú zľavu 

z ceny diela alebo právo na odstúpenie od tejto zmluvy.  k zhotoviteľ neodstráni vady 

diela v lehote podľa bodu 2 tohto článku zmluvy alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že 

vady neodstráni, objednávateľ má právo aj bez súhlasu zhotoviteľa odstrániť vady sám na 

náklady zhotoviteľa alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu na náklady zhotoviteľa s 

tým, že záruka na dielo tým zostáva nedotknutá; vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný 

objednávateľovi uhradiť v lehote určenej objednávateľom. 

 

Čl. VI. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že dielo bude zhotovené tak, aby boli riadne zachované, 

zabezpečené a vysporiadané akékoľvek autorské práva a iné práva os b dotknutých 

dielom, ako aj všetky iné práva a plnenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je (resp. bude) výlučným autorom diela vyhotoveného a 

odovzdaného podľa tejto zmluvy, resp. že je oprávnený vykonávať autorské práva k dielu 

a všetkým častiam diela a ako jediný je oprávnený udeliť súhlas na použitie diela, ako aj 

iné súhlasy v tejto zmluve uvedené. 

 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdaním diela a jeho použitím zo strany objednávateľa, 

ned jde k porušeniu práv tretích os b. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady 

a zodpovednosť vysporiadať všetky práva, odmeny a náhrady autorov a tretích os b k 

odovzdanému dielu tak, aby bol objednávateľ na základe tejto zmluvy oprávnený, bez 

akýchkoľvek ďalších finančných úhrad, dielo používať v súlade s  dohodnutými 

podmienkami.  

 

3. Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi výhradný súhlas na použitie 

diela a akejkoľvek jeho časti v neobmedzenom územnom, vecnom a časovom rozsahu, 

bez možnosti jeho odvolania, ktorý zahŕňa všetky teraz aj v budúcnosti známe možnosti 

použitia diela (ďalej len "licencia"). Licencia zahŕňa súhlas na akékoľvek použitie diela 

a nakladanie s dielom, vrátane jeho jednotlivých častí a udeľovania sublicencií 

alebo postupovania licencie objednávateľom na tretie osoby. Poskytnutím licencie udeľuje 

zhotoviteľ objednávateľovi súhlas najmä na použitie diela nasledovnými sp sobmi: a) 

verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela, b) vyhotovenie rozmnoženiny 

diela, c) spracovanie, preklad, zmeny a dokončenie diela, d) spojenie diela s iným dielom, 

e) zaradenie diela do databázy, f) zaradenie diela do súborného diela, g) verejné 

vystavenie alebo zverejnenie diela alebo jeho rozmnoženiny akýmkoľvek sp sobom, h) 

verejné vykonanie diela, i) použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, j) 

použitie diela pre propagačné účely cestovného ruchu, k) použitie diela pre propagáciu a 

reklamné aktivity realizované objednávateľom akýmkoľvek sp sobom, l) pre 

podnikateľské účely, m) úprava alebo zmena diela, a to v rozsahu celého diela 

a akejkoľvek jeho časti akýmkoľvek sp sobom, n) každé iné použitie diela, ktoré vyplýva 

z povahy tejto zmluvy alebo právnych predpisov. 
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4. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu bezodplatne. Zhotoviteľovi nevznikne za 

poskytnutie licencie nárok na žiadnu osobitnú odplatu okrem tej, ktorá mu prislúcha v 

zmysle čl. IV. tejto zmluvy. 

 

5. Objednávateľ nie je povinný licenciu aj využívať. Objednávateľ je oprávnený používať 

dielo sp sobom uvedeným v tejto zmluve v celku alebo po častiach. 

 

6. Objednávateľ je oprávnený odplatne alebo bezodplatne udeliť tretej osobe súhlas na 

použitie diela alebo jeho časti v rozsahu udelenej licencie (ďalej len "sublicencia"), ako 

aj postúpiť licenciu alebo jej časť na tretie osoby, a to pre účely použitia diela 

akýmkoľvek sp sobom a v neobmedzenom rozsahu, najmä pre propagačné účely 

cestovného ruchu. 

 

7. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa udeliť tretej osobe licenciu na 

použitie diela. Zhotoviteľ je povinný sám sa zdržať použitia diela sp sobom, na ktorý 

udelil licenciu. 
 

8. V prípade porušenia záväzkov zhotoviteľa podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ 

povinný nahradiť objednávateľovi akúkoľvek sp sobenú škodu. 

 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa 

oboznámil pri vykonávaní diela a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe. 

 

Čl. VII. 

Skončenie zmluvného vzťahu 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah m žu skončiť: 

a) písomnou dohodou, 

b) odstúpením od zmluvy. 

 

2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť ku dňu doručenia 

odstúpenia druhej zmluvnej strane v prípade, ak: 

a) zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve a jej prílohách, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo pokynmi 

objednávateľa alebo ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, 

b) zhotoviteľ bude v omeškaní s riadnym ukončením a odovzdaním diela 

objednávateľovi o viac ako 15 dní, 

c) zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo ani do 15 dní po nadobudnutí účinnosti tejto 

zmluvy, 

d) zhotoviteľ sp sobí v mieste výkonu svojej činnosti alebo v niektorom z objektov 

záujmu Svätomariánskej púte škodu a neodstráni ju ani na výzvu objednávateľa 

napriek tomu, že bol na to písomne upozornený. 

 

3. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú okamihom doručenia druhej 

zmluvnej strane. 

 

4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ bude v omeškaní 

s plnením si záväzkov podľa čl.II, odst. 14, 15  tejto zmluvy o 30 dní. 
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Čl. VIII. 

Doručovanie 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej zmluvnej strany smerujúci ku 

vzniku, zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu 

založeného touto zmluvou, alebo akékoľvek oznámenie alebo výzva, požiadavka alebo 

súhlas niektorej zo zmluvných strán, ktorý sa bude vyžadovať, alebo ktorý bude povolený 

alebo nevyhnutný na základe tejto zmluvy, musí byť písomný (ďalej len ako „písomnosť“) 

a musí byť doručený poštou ako doporučená zásielka alebo osobne. Na tento písomný 

styk (odosielanie a doručovanie) sa použijú adresy oboch zmluvných strán uvedené 

v záhlaví tejto zmluvy. 

 

2. Povinnosť zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa 

považuje za doručenú, len čo ju druhá zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí 

svojím vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie 

písomností. 

 

3. Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy, ak: 

a) zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto zmluvy odosielať 

písomnosť, bez toho, aby túto zmenu druhej zmluvnej strane oznámila, a následne 

pošta túto písomnosť vrátila zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia 

takejto písomnosti zmluvnej strane, alebo 

b) zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia písomnosti, alebo 

c) odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenia zásielky. 

 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva  nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto Zmluva je 

povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia so 

zverejnením tejto Zmluvy v plnom rozsahu. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

2.  kékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy musia byť vykonané vo forme očíslovaných 

písomných dodatkov, inak sú neplatné. 

 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 

4. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sa stanú nevykonateľnými alebo 

neúčinnými, alebo ak táto zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť 

ostávajúcich ustanovení. Na mieste neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia platí 

ako dojednané také ustanovenie, ktoré najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného 

ustanovenia. V prípade medzier platí ako dojednané také ustanovenie, ktoré zodpovedá 

tomu, čo by bolo podľa zmyslu a účelu tejto zmluvy dojednané, keby na to zmluvné 

strany pamätali.  k akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude vyhlásené za neplatné alebo 

neuplatniteľné na príslušnom súde Slovenskej republiky, takéto vyhlásenie nebude mať 

vplyv na platnosť, účinnosť a/alebo uplatniteľnosť ďalších ustanovení tejto zmluvy a 
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zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby ho nahradiť príslušným platným 

ustanovením. 

 

5. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy: 
Príloha č. 1: Požiadavky na obsah a štruktúru informačnej karty 

Príloha č. 2: Zoznam objektov záujmu 

Príloha č. 3: Ponuka zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní 

 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je pre 

objednávateľa a jeden rovnopis pre zhotoviteľa. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzavretá 

v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanovenia 

porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej v le a zaväzujú sa ich 

dobrovoľne plniť. 

 

V Prešove dňa: ............................. V Prešove dňa ............................. 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

................................................... ................................................... 

     Severovýchod Slovenska                      Tomáš Paľo                

     Michal Sýkora, predseda                


