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Zmluva č. 02/2018 
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Zmluva“) 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Krajská organizácia cestovného ruchu 

SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA  
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

IČO: 42238536 

DIČ: 2023655832 

IČ DPH: SK 2023655832 

Registrácia: registrovaná na Ministerstve dopravy a výstavby SR 

pod č. 25408/2012/3130 SCR 

Štatutárny orgán: Michal Sýkora, predseda 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK16 5600 0000 0025 2300 2004 

 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ: 

Názov: WE KNOW, spol. s.r.o. 

Sídlo: Jána Pavla II. 7, 080 01 Prešov 

IČO: 43858180 

DIČ: 2022499622 

IČ DPH: SK2022499622 

Zapísaný v:  Obchodný register, Okresný súd Prešov,       

  odd. Sro, vl.č.19434/P 

Bankové spojenie: UNICREDIT BANK 

IBAN: SK81 1111 0000 0010 1880 7018 

  

(ďalej len ako „Dodávateľ“) 

 

(Objednávateľ a Dodávateľ 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 

organizovania podujatí. Dodávateľ predložil Objednávateľovi najvýhodnejšiu ponuku na základe výzvy 
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na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s názvom ,,Prezentácia projektu ,,Svetlo z východu“ 

a produktu CR ,,Svätomariánska púť“ na medzinárodných výstavách cestovného ruchu.“ 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy: 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Touto Zmluvou si Zmluvné strany upravujú rozsah práv a povinností v súvislosti so zabezpečením 

prezentácie projektu ,,Svätomariánska púť“ ("Svetlo z východu") a produktu CR 

,,Svätomariánska púť“ na medzinárodných výstavách cestovného ruchu v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, č.p. PLSK.01.01.00-

SK-0016/16, a to v súlade s výzvou Objednávateľa na predkladanie ponúk v procese zadávania 

zákazky s názvom ,,Prezentácia projektu ,,Svetlo z východu“ a produktu CR ,,Svätomariánska púť“ 

na medzinárodných výstavách cestovného ruchu“ (ďalej aj ako ,,Zákazka“). 

 

2. Predmetom zmluvy je zabezpečenie prezentácie projektu ,,Svätomariánska púť“ ("Svetlo z 

východu") a produktu CR ,,Svätomariánska púť“ na medzinárodných výstavách cestovného ruchu 

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, č.p. 

PLSK.01.01.00-SK-0016/16 podľa harmonogramu uvedenom v čl. II Zmluvy, a to najmä: 

 

a) Zabezpečenie dopravy dvoch osôb Objednávateľa (určených Objednávateľom) na miesto 

konania výstavy, 

b) Zabezpečenie prevozu propagačných predmetov a materiálov všetkých zainteresovaných 

partnerov projektu osobným vozidlom, 

c) Zabezpečenie ubytovania počas trvania celej výstavy (max. 4xnoc/výstava), diét a poistenia pre 

dve osoby Objednávateľa (určených Objednávateľom), 

d) Prenájom interiérovej výstavnej plochy (min. 6m2) na predmetných výstavách, zabezpečenie 

prezentačného pultu 2x1m s príslušnou grafikou a publicitou podľa špecifikácie Objednávateľa, 

osadenie predmetného pultu a prezentačných/propagačných materiálov, 

e) Zabezpečenie fotodokumentácie z priebehu celého podujatia. 

 

(ďalej spolu ako ,,Plnenie“) 

 

3. Dodávateľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že zabezpečí Plnenie predmetu Zmluvy riadne, 

v súlade s touto Zmluvou, požiadavkami Objednávateľa, svojou predloženou ponukou, ktorou 

reagoval na výzvu Objednávateľa na predkladanie ponúk na zabezpečenie Zákazky. 

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že po riadnom splnení všetkých povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 

pokynov Objednávateľa a ostatných povinností vyplývajúcich z prípadných právnych predpisov 

zaplatí Dodávateľovi odplatu v zmysle čl. VI tejto Zmluvy. 

 

Článok II 

Miesto plnenia zmluvy 

 

1. Dodávateľ je povinný zabezpečovať Plnenie Zmluvy spravidla v sídle Objednávateľa s výnimkou 

tej časti Plnenia Zmluvy, ktoré je možné zabezpečiť s cieľom naplnenia predmetu tejto Zmluvy len 

na medzinárodných výstavách, a to: 

 

Termín konania  Názov medzinárodnej 

výstavy 

Miesto konania medzinárodnej výstavy 

18.01. – 21.01.2018 GO Regiontour Brno, Česká republika 

25.01. – 28.01.2018 ITF SLOVAKIATOUR Bratislava, Slovensko 

15.02. – 18.02.2018 Holiday World Praha, Česká republika 

23.03.– 25.03.2018 GLOBalnie Katowice, Poľsko 
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November 2018 TT Varšava, Poľsko 

 

Vyššie uvedená tabuľka je pre účely tejto Zmluvy harmonogramom konania medzinárodných 

výstav, na ktorých Dodávateľ zabezpečuje Plnenia podľa tejto Zmluvy. 

 

Článok III 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 17. 01. 2018 do posledného dňa medzinárodnej výstavy 

s názov ,,TT“ s miestom konania Varšava, Poľsko, najneskôr však do 30.11.2018. 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti Dodávateľa 

 

1. Dodávateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť na základe 

Objednávateľových požiadaviek, a to tak, aby mohol riadne, úplne a včas plniť predmet Zmluvy. 

 

2. Prevzatím propagačných predmetov a materiálov Dodávateľ preberá zodpovednosť za ich zničenie 

alebo stratu, pričom vznik prípadnej škody na týchto zverených veciach sa podpisom tejto Zmluvy 

zaväzuje Objednávateľovi nahradiť. Dodávateľ udeľuje podpisom tejto Zmluvy svoj výslovný 

súhlas, že v prípade, ak dôjde k vzniku akejkoľvek škody zapríčinenej konaním Dodávateľa alebo 

ním poverených osôb v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy je Objednávateľ 

oprávnený  výšku takejto škody započítať oproti pohľadávke Dodávateľa voči Objednávateľovi 

z titulu plnenia podľa tejto Zmluvy.  V prípade vzniku akejkoľvek škody v súvislosti s plnením 

predmetu tejto Zmluvy je Dodávateľ povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať 

Objednávateľa a navrhnúť mu najvhodnejší spôsob nápravy. 

 

3. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi Plnenie podľa špecifikácie v čl. I Zmluvy 

riadne, včas v súlade s pokynmi Objednávateľa, v požadovanej kvalite a na vysokej technickej 

a odbornej úrovni. 

 

4. Dodávateľ je povinný na účely kontroly vykonávanej Objednávateľom poskytnúť Objednávateľovi 

potrebnú súčinnosť a všetky potrebné informácie, prípadne doklady. 

 

5. Za nedostatky a chyby zistené v súvislosti s Plnením podľa tejto Zmluvy zodpovedá v plnom 

rozsahu Dodávateľ a je povinný ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.  

 

6. Dodávateľ sa tiež zaväzuje oznámiť Objednávateľovi všetky skutočnosti, ktoré zistil v súvislosti 

s plnením svojich povinností a ktoré môžu mať vplyv na plnenie alebo zmenu pokynov 

Objednávateľa.  

 

7. Dodávateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi fotodokumentáciu na CD/DVD, resp. USB nosiči 

po skončení každej medzinárodnej výstavy uvedenej v harmonograme v čl. II Zmluvy, a to 

najneskôr v lehote 3 dní odo dňa skončenia jednotlivej medzinárodnej výstavy. 

 

8. Predmet zmluvy je Dodávateľ povinný plniť riadne a včas a nie je oprávnený poveriť výkonom 

predmetu zmluvy inú osobu. 

 

 

Článok V 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

1. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť a konzultáciu pri realizácii 

jednotlivých časti predmetu Zmluvy. 
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2. Objednávateľ je povinný za riadne poskytnuté Plnenie Zmluvy zo strany Dodávateľa zaplatiť 

Dodávateľovi odmenu v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami vymedzenými v tejto 

Zmluve. 

  

3. Objednávateľ je oprávnený za účelom Plnenia predmetu Zmluvy zadávať v súlade s touto Zmluvou 

Dodávateľovi pokyny. 

 

4. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu priebehu Plnenia podľa tejto Zmluvy 

Dodávateľom. 

 

5. Objednávateľ sa Dodávateľovi zaväzuje poskytovať všetku potrebnú súčinnosť pri výkone 

jednotlivých činností upravených touto Zmluvou a najmä poskytovať mu včas jednotlivé potrebné 

propagačné materiály a predmety, resp. doklady poskytnúť všetky potrebné údaje a informácie, 

ktoré súvisia s plnením predmetu Zmluvy. 

 

Článok VI 

Odmena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ má za zabezpečenie riadneho Plnenia predmetu Zmluvy 

nárok na odmenu, a to vo výške podľa víťaznej ponuky (návrhu) Dodávateľa, ktorú Dodávateľ 

predložil v procese zadávania Zákazky a ktorá tvorí nedeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy  

 

2. Nárok na odmenu vzniká Dodávateľovi v prvý deň nasledujúcom po dni kedy bola riadne ukončená 

medzinárodná výstava podľa harmonogramu uvedenom v čl. II Zmluvy, nie však skôr ako 

Dodávateľ splní svoju povinnosť Objednávateľovi podľa čl. IV bod 7 Zmluvy.  

 

3. Odmena vyúčtovaná Dodávateľom nesmie byť jednotlivo a ani v súčte vyššia ako víťazná ponuka 

(návrh) Dodávateľa, ktorú Dodávateľ predložil v procese zadávania Zákazky a ktorá tvorí 

nedeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na to, či budú skutočné náklady Dodávateľa 

vyššie. 

 

4. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za každú medzinárodnú výstavu podľa harmonogramu  v čl. 

II Zmluvy spojenú s Plnením Zmluvy samostatne.  

 

5. Príslušnú odmenu uhradí Objednávateľ Dodávateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový 

účet, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej Dodávateľom. 

Lehota splatnosti odmeny je najmenej 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry 

Objednávateľovi.  

 

6. Odmena Dodávateľa zahŕňa aj výdavky za náhradu za stratu času a ostatné náklady spojené s 

dodaním predmetných služieb v súlade s platnými predpismi.  

 

7. Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ financuje zákazku zo zdrojov Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a súhlasí s tým, že podľa tejto Zmluvy nie je Objednávateľ 

v omeškaní  splnením svojho záväzku v prípade, ak Objednávateľ preukáže, že sa do omeškania so 

zaplatením odmeny dostal v dôsledku oneskorenej platby poskytnutej zo zdrojov Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov určených na financovanie tejto zákazky.  

 

Článok VII 

Ochrana osobných údajov 

 

1. Dodávateľ je oprávnený v mene Objednávateľa odo dňa účinnosti tejto Zmluvy za účelom plnenia 

Predmetu zmluvy spracúvať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie Plnenia Zmluvy. 

Vzhľadom na uvedené je Dodávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: 
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titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, pohlavie, 

rodné číslo, štátne občianstvo, národnosť, rodinný stav (ďalej len „Osobné údaje“). 

  

2. Osobami, ktorých Osobné údaje je Dodávateľ oprávnený spracúvať, sú osoby Objednávateľa, ktoré 

sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách v zmysle čl. I bod 2 písm. a), c) v spojení s čl. II 

Zmluvy. 

 

3. Spracúvanie osobných údajov zahŕňa ich získavania, zhromažďovanie, zaznamenávanie, 

usporadúvanie, vyhľadávanie a uchovávanie na základe platných právnych predpisov, najmä 

zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

4. Podpisom tejto Zmluvy Dodávateľ vyhlasuje, že má odbornú, technickú a organizačnú spôsobilosť 

zabezpečiť spracúvanie Osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí predmetné Osobné údaje proti ich poškodeniu, odcudzeniu. 

strate, zničeniu, ako aj proti neoprávnenému prístupu k nim a neoprávnenému rozširovaniu. 

 

Článok VIII 

Ukončenie Zmluvy 

 

1. Túto Zmluvu je možne ukončiť pred uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy podľa čl. III                 

bod 1 tejto Zmluvy dohodou Zmluvných strán, odstúpením alebo výpoveďou. 

 

2. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak došlo k podstatnému porušenie 

povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou. Objednávateľ má voči 

druhej Zmluvnej strane nárok na náhradu všetkých nákladov spojených s odstúpením, ako aj nárok 

na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku takéhoto podstatného porušenia zmluvných povinností. 

Podstatným porušením zmluvných povinností zo strany Dodávateľa sa rozumie najmä zmeškanie 

lehôt, ktoré je Dodávateľ povinný v zmysle tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych 

predpisov dodržať, chyby príp. nedostatky v Plnení Dodávateľa, ktorých dôsledkom je uloženie 

sankcií Objednávateľovi. Podstatným porušením zmluvných povinností zo strany Objednávateľa sa 

rozumie omeškanie so zaplatením odmeny o viac ako 20 dní po lehote splatnosti. Odstúpenie je 

účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.  

 

3. Objednávateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť 

od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 

Zmluvnej strane. Dodávateľ sa zaväzuje aj po uplynutí výpovednej doby po nevyhnutnú dobu 

vykonávať všetky úkony a práce, ktoré neznesú odklad, tak aby boli dodržané zákonom 

stanovené lehoty, najmä na podávanie hlásení a daňových priznaní a aby Objednávateľ neutrpel 

ujmu na svojich právach. 

 

4. Po ukončení tejto Zmluvy je Dodávateľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky propagačné 

predmety, materiály a iné doklady, ktoré súviseli s plnením predmetu Zmluvy a ktoré boli 

Dodávateľovi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy odovzdané. 

 

Článok IX 

Doručovanie 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom riadneho a včasného plnenia Predmetu zmluvy medzi 

sebou komunikujú písomne, ústne, osobne, poštou, elektronicky alebo telefonicky. 

 

2. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou 

medzi Zmluvnými stranami sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou 

preukazujúcou doručenie na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, doručenie kuriérom alebo 

osobné doručenie príslušnou Zmluvnou stranou. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, v 

ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať. V prípade, že 

písomnosť, ktorá bude doručovaná poštou, bude na pošte uložená z dôvodu, že príslušná Zmluvná 
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strana nebola pri doručovaní zastihnutá, písomnosť sa bude považovať za doručenú v tretí deň po 

dni uloženia a to bez ohľadu na to, či sa príslušná Zmluvná strana o uložení dozvedela alebo nie. Za 

deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, v ktorý je na zásielke doručovanej poštou, 

preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je 

neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na 

pravde. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto 

Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy 

písomne bez zbytočného odkladu informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre 

doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním 

písomnosti.  

 

Článok X 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Ak sú ktorejkoľvek zo Zmluvných strán známe okolnosti, ktoré jej bránia alebo by jej mohli brániť, 

aby splnila svoje zmluvné povinnosti, oznámi to bezodkladne písomne druhej Zmluvnej strane. 

Zmluvné strany sa zaväzujú v rámci svojich možností bezodkladne odstrániť všetky okolnosti, ktoré 

sú na ich strane a ktoré bránia splneniu ich zmluvných povinností. 

 

2. Pod dobu trvania platnosti tejto Zmluvy Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za škody na 

dokladoch a veciach prevzatých od Objednávateľa za účelom plnenia povinností v zmysle tejto 

Zmluvy. 

 

3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. I Zmluvy 

zo strany Dodávateľa. Ak zistí nedostatky v plnení jednotlivých povinností vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy Dodávateľovi, príp., že Dodávateľ postupuje v rozpore s touto Zmluvou alebo pokynmi 

Objednávateľa, je oprávnený od Dodávateľa žiadať odstránenie zistených závad a nedostatkov. 

Uvedené nemá vplyv na zodpovednosť Dodávateľa, ktorá mu vyplýva zo zákona. 

 

4. Pokiaľ by sa mali stať jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy neplatnými, neúčinnými alebo 

nevykonateľnými alebo ak Zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť 

ostatných jej ustanovení. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú 

ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich otázku vzájomného vzťahu 

Zmluvných strán alebo platia ako dohodnuté také ustanovenia, ktoré najviac zodpovedajú 

hospodárskemu zmyslu a účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. V prípade medzier platí 

ako dohodnuté také ustanovenie, ktoré zodpovedá tomu, čo by bolo podľa zmyslu a účelu tejto 

Zmluvy dohodnuté, keby na túto záležitosť Zmluvné strany pamätali už skôr. 

 

Článok XI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma 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. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve možno vykonať len v písomnej forme na základe dohody 

Zmluvných strán. 

 

3. Táto zmluva má nedeliteľnú prílohu č. 1 návrh Dodávateľa na plnenie kritéria, ktorý Dodávateľ 

predložil v procese obstarania Zákazky. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nejasností a otázok neupravených touto Zmluvou príp. jej 

prílohami sa bude pri plnení tejto Zmluvy postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
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5. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, a to jeden pre Objednávateľa a jeden pre 

Dodávateľa. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju 

uzavreli na základe slobodnej vôle, určite a vážne, nie pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

 

 

Prešove dňa 15. 01. 2018  Prešove dňa 15. 01. 2018 

 

 

 

Objednávateľ:                                 Dodávateľ: 

 

 

                      v.r.                                  v.r. 

 

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

Krajská organizácia cestovného ruchu   WE KNOW, spol. s.r.o. 

SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA                                  

              Michal Sýkora                                       

                  predseda 

 


