ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB A LICENČNÁ ZMLUVA
č. 25/2021
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanovenia § 65 a nasl.
Autorského zákona
Zmluvné strany:
A.

Nadobúdateľ:

Obchodné meno:
so sídlom:
v mene ktorého koná:
IČO:
zapísaný:

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Michal Sýkora – predseda
42238536
registrovaný na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky
pod č. 25408/2012/3130 SCR
kontaktná osoba vo veciach obchodných aj technických: Mgr. Martin Janoško – výkonný riaditeľ
(ďalej len ako „Nadobúdateľ“ alebo „KOCR“)
B.

Poskytovateľ:

Obchodné meno:
so sídlom:
v mene ktorej koná:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaná:
Bankové spojenie:
IBAN:

Olivier production s r.o.
Pažica 13/E , Prešov 08006
Mgr. Daniel Haninčík
44209380
2022614088
SK2022614088
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel Sro. vložka č.20212/P
Tatra banka a.s.
SK 1100 00000026 22879 7341

(ďalej len ako „Poskytovateľ“)
(Poskytovateľ a Nadobúdateľ spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“)
Vzhľadom na to, že:
A)

Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá okrem iného vývojom
a zabezpečovaním softwarových riešení pre webové a mobilné aplikácie a poskytovaním iných
informačno-technologických služieb;

B)

Nadobúdateľ je krajskou organizáciou cestovného ruchu zriadenou Prešovským samosprávnym
krajom a oblastnými organizáciami cestovného ruchu v súlade s ustanoveniami § 9 zákona č.
91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorej hlavné aktivity
spočívajú v podpore a vytváraní podmienok pre rozvoj cestovného ruchu, zvýšenie počtu
domácich a zahraničných návštevníkov a predĺženie ich pobytu na území Prešovského kraja;

C)

V rámci spolupráce s KOCR vytvoril Poskytovateľ Aplikáciu pre mobilné zariadenia
„PhotoPoint“, ktorá je určená na zobrazovanie fotografií a miest, kde boli tieto fotografie
urobené. Táto Aplikácia umožňuje objavovať mestské aj prírodné lokality, zhotovovať
fotografie týchto miest a fotografie ihneď sprístupňovať širokej verejnosti. Cieľom Aplikácie je
vytvoriť spravovanú databázu najkvalitnejších fotografií turistických lokalít spolu
s informáciami o daných fotografiách;

D)

Poskytovateľ je vo vzťahu k Aplikácii oprávneným držiteľom a výhradným vykonávateľom
všetkých práv (t.j. autorských aj majetkových práv autora) a vyhlasuje, že je plne a bez
akéhokoľvek obmedzenia oprávnený na uzatvorenie tejto Zmluvy a disponuje všetkými
potrebnými právami a odbornými znalosťami potrebnými pre riadne plnenie povinností podľa
tejto Zmluvy;
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E)

Nadobúdateľ má záujem využívať softwarové riešenia a služby ponúkané Poskytovateľom za
podmienok ustanovených touto Zmluvou;

Zmluvné strany sa dnešného dňa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy v súlade s ustanoveniami §
269 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanoveniami § 65 a nasl. Autorského zákona za
nasledovných podmienok:
1.

Definície a pojmy

1.1.

Nasledovné termíny, bez ohľadu na to, kde budú použité v tejto Zmluve, budú mať význam ako
je vymedzený v nasledovných ustanoveniach tejto Zmluvy:
Administratívne
služby

služby Poskytovateľa pre Nadobúdateľa spočívajúce v správe profilov
užívateľov Aplikácie KOCR (ktorá pozostáva najmä v pridávaní/
schvaľovaní, kontrole a výmaze užívateľov Aplikácie KOCR
a spravovaní ich hesiel) a v správe komentárov a fotografií
pridávaných do Aplikácie KOCR jednotlivými užívateľmi Aplikácie
KOCR, a to vrátane výmazu vulgárnych, či iných, pravidlá porušujúcich
komentárov a fotografií, doplnenia a pravidelnej aktualizácie údajov
o miestach, kde boli fotografie vytvorené. Súčasťou poskytovania
Administratívnych služieb je tiež úprava podmienok pre užívanie
Aplikácie KOCR užívateľmi najmä s ohľadom na ochranu osobných
údajov a ochranu autorských práv a iných práv duševného vlastníctva
a zabezpečenie dodržiavania týchto podmienok.

Aplikácia

aplikácia PhotoPoint vytvorená Poskytovateľom, určená pre mobilné
zariadenia na zobrazovanie fotografií a miest, kde boli tieto fotografie
urobené. Súčasťou Aplikácie sú najmä, nie však výlučne, všetky
softwarové programy, produkty, služby, obsahy, diela, výkony, portál,
jeho moduly, dizajn, grafika a iné súčasti Aplikácie, nezávisle od ich
charakteru, vrátane príslušnej dokumentácie (napr. zoznam dát
a databáz, popis architektúry riešení, a príslušná dokumentácia,
administrátorská dokumentácia popisujúca správu a riešenie
problémov, ich funkcionalitu a závislosti, dohľadová dokumentácia
popisujúca dohľadové mechanizmy, formáty logov, popis bežiacich
procesov, špecifikácia a dokumentácia použitých existujúcich rozhraní
a pod). Technická špecifikácia softwarového riešenia vrátane
funkcionalít Aplikácie KOCR tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

Aplikácia KOCR

verzia Aplikácie vytvorená na základe požiadavky a v súlade s pokynmi
Nadobúdateľa a podľa tejto Zmluvy, ktorá obsahovo, graficky aj
dizajnovo poukazuje na spojenie s KOCR a Prešovským krajom.

Autorský zákon

zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Databáza

databáza fotografií pridaných do Aplikácie KOCR užívateľmi.

Obchodný zákonník

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.

Servisné služby

služby, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie funkcionality Aplikácie
KOCR vrátane všetkej údržby, opráv a zapracovania a úpravy
funkcionalít podľa požiadaviek Nadobúdateľa, najmä: zálohovanie
vložených dát a údajov na dennej báze na externom serverovom
zariadení, kontrola funkčnosti Aplikácie KOCR a pravidelný
monitoring, vzdialená správa Aplikácie KOCR pri riešení technických
problémov, telefonická podpora pri riešení technických problémov
ohľadne funkčnosti Aplikácie KOCR, odstránenie technického
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problému, ktorý bráni v užívaní Aplikácie KOCR do 3 hodín od zistenia
poruchy,
poradenstvo
v oblasti
informačných
technológií
a programového vybavenia a úpravy informačných systémov
a programov nevyhnutných pre riadnu funkčnosť Aplikácie KOCR.
Služby

Administratívne služby a Servisné služby

Licencia

udelenie súhlasu Poskytovateľa Nadobúdateľovi s užívaním Aplikácie
KOCR za podmienok uvedených v článku 3. tejto Zmluvy.

Zmluva

táto Zmluva o poskytovaní služieb a licenčná zmluva

2.

Predmet a účel Zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa podľa pokynov a požiadaviek Nadobúdateľa
a za podmienok ďalej uvedených v tejto Zmluve:
a)

b)
c)
d)

vytvoriť pre Nadobúdateľa Aplikáciu KOCR vrátane vloženia a administrácie prvotných
fotografií a údajov týkajúcich sa miest, kde boli vyhotovené, a to v rozsahu uvedenom
v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy
udeliť Nadobúdateľovi Licenciu vo vzťahu k Aplikácii KOCR;
poskytovať Nadobúdateľovi Administratívne služby;
poskytovať Nadobúdateľovi Servisné služby.

2.2. Zmluvné strany sú povinné vynaložiť všetko úsilie pre vytvorenie potrebných podmienok na
riadne plnenie práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. To platí aj
v prípade, keď to nie je v jednotlivých ustanoveniach tejto Zmluvy výslovne uvedené. Ak sa
ktorejkoľvek Zmluvnej strane stanú známe okolnosti, ktoré jej budú brániť alebo by jej mohli
brániť v riadnom plnení zmluvných povinností, taká Zmluvná strana je povinná druhú
Zmluvnú stranu o takej skutočnosti bezodkladne informovať. Zmluvné strany sa zaväzujú
v rámci svojich možností bezodkladne odstrániť všetky okolnosti na ich strane, ktoré bránia
riadnemu plneniu zmluvných povinností.
3.
Licencia
3.1.

Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu ako:
a)
b)
c)

časovo a územne neobmedzený (po dobu trvania majetkových práv v zmysle Autorského
zákona)
výhradný (vo vzťahu k Aplikácii KOCR nie je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť takéto
oprávnenie inému subjektu ako je Nadobúdateľ)
spoplatnený

súhlas na používanie Aplikácie KOCR ako diela (vrátane prípadných aktualizácií alebo nových
verzií) na nasledovné spôsoby použitia:
3.2.

spracovanie diela
verejné rozširovanie Aplikácie KOCR (originálu a rozmnoženiny) medzi užívateľmi pre
bezplatnú inštaláciu na neobmedzenom počte zariadení
uvedenie diela na verejnosti
prístup k administrátorskému rozhraniu Aplikácie KOCR
vytvorenie prístupov pre neobmedzený počet užívateľov
rozširovanie a správa obsahu a dizajnu Aplikácie KOCR vrátane jej funkcionalít
inštalácia a registrácia nových súborov rozširujúcich funkčnosť Aplikácie KOCR
servisné služby

Zmluvné strany berú na vedomie, že jedným z cieľov Aplikácie je vytvorenie Databázy
najkvalitnejších fotografií známych aj menej známych turistických lokalít. Poskytovateľ sa preto
zaväzuje zabezpečiť, že pred inštaláciou Aplikácie KOCR každý užívateľ bez nároku na odmenu
udelí Nadobúdateľovi a Poskytovateľovi časovo a územne neobmedzenú licenciu na
nasledovné použitie svojej fotografie ako diela v zmysle Autorského zákona:
a)

spracovanie diela,
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b)
c)
d)
e)
f)

spojenie diela s iným dielom,
zaradenie diela do databázy,
vyhotovenie rozmnoženiny diela,
uvedenie diela na verejnosti
verejné vystavenie originálu diela alebo rozmnoženiny diela

3.3.

Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje informovať užívateľov Aplikácie KOCR o podmienkach
udelenia licencie Nadobúdateľovi.

3.4.

Poskytovateľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy je pravdivý stav uvedený nižšie
a súčasne sa zaväzuje, že zabezpečí, aby od momentu podpisu tejto Zmluvy tento stav platil
a trval minimálne až do zániku tejto Zmluvy a zaväzuje sa, že nebude vyvíjať žiadnu činnosť
alebo aktivity na to, aby tento stav bol alebo mohol byť, a to priamo alebo nepriamo zmenený:
a)

Poskytovateľ vyhlasuje, že všetky práva k Aplikácii KOCR vykonáva vo svojom mene a na
svoj účet alebo na základe udelenej výhradnej a prevoditeľnej licencie od autora
v minimálne takom rozsahu, ako je uvedené v Zmluve a súčasne je oprávnený udeliť
Nadobúdateľovi Licenciu v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve, pričom uvedené je
Poskytovateľ povinný na výzvu Nadobúdateľa preukázať;

b)

ukončenie pracovného alebo obdobného vzťahu k autorovi, alebo akéhokoľvek
zmluvného vzťahu s autorom, nemá za následok obmedzenie alebo stratu výkonu práv
Poskytovateľa k Aplikácii KOCR;

c)

je oprávnený poskytnúť Nadobúdateľovi Licenciu podľa tejto Zmluvy a Nadobúdateľ
bude oprávnený vykonávať všetky práva k Aplikácii KOCR v rozsahu dohodnutom v tejto
Zmluve po celú dobu trvania Zmluvy;

d)

Poskytovateľ ďalej vyhlasuje, že poskytnutím Licencie k Aplikácii KOCR neporušuje práva
tretích osôb, ani všeobecne záväzné právne predpisy a nie je mu známe, že by plnením
Zmluvy k takému porušeniu mohlo dôjsť;

e)

neuzavrel a neuzavrie žiadne zmluvy, písomné alebo ústne dojednania, ktoré by mali za
následok obmedzenie alebo stratu výkonu práv Nadobúdateľa k Aplikácii KOCR.

3.5.

V prípade porušenia záväzkov/vyhlásení uvedených v tomto článku Zmluvy, a to čo i len
jednotlivo, je Nadobúdateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť a žiadať od Poskytovateľa náhradu
škody.

3.6.

Nadobúdateľ berie na vedomie, že Aplikáciu KOCR, ako aj všetky autorské práva, ochranné
známky a ďalšie práva duševného vlastníctva k nim, vlastní Poskytovateľ a okrem práv výslovne
uvedených touto Zmluvou, Nadobúdateľ nenadobudne žiadne majetkové/vlastnícke alebo iné
právo k Aplikácii KOCR.

4.

Platobné podmienky

4.1.

Za vytvorenie Aplikácie KOCR a udelenie Licencie sa Nadobúdateľ zaväzuje uhradiť
Poskytovateľovi odmenu vo výške .3750,- EUR (slovom: tritisícsedemstopaťdesiat eur) bez
DPH, t.j. 4500,- EUR (slovom: štyritisícpaťstoeur) vrátane DPH, a to bezhotovostným prevodom
finančných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
Poskytovateľ je v tomto prípade oprávnený vystaviť faktúru najskôr dňom prevzatia Aplikácie
KOCR Nadobúdateľom (resp. dňom jej schválenia pre uvedenie na trh).

4.2.

Za poskytovanie Služieb sa Nadobúdateľ zaväzuje uhrádzať Poskytovateľovi odmenu vo výške
300,- EUR (slovom: tristo eur) bez DPH/ štvrťročne, t.j.360,- EUR (slovom:tristošesťdesiat eur
vrátane DPH/ štvrťročne, a to bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový
účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Poskytovateľovi patrí odmena za
poskytnuté Služby najskôr po troch mesiacoch odo dňa, keď ich začal poskytovať, t.j. nie skôr,
ako bude Aplikácia KOCR ako odsúhlasená Objednávateľom uvedená na trh.

4.3.

Faktúry bude Poskytovateľ vystavovať vždy 1. pracovný deň nového kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po štvrťroku, v ktorom boli Služby poskytnuté. Poskytovateľ je povinný
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vystavenú faktúru doručiť Nadobúdateľovi e-mailom/písomne na adresu sídla Nadobúdateľa
uvedené v záhlaví tejto Zmluvy najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa jej vystavenia.
4.4.

Splatnosť akejkoľvek faktúry podľa tejto Zmluvy bola dohodou Zmluvných strán určená na 15
dní odo dňa doručenia faktúry Nadobúdateľovi.

4.5.

Poskytovateľ je platcom DPH. Táto daň bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

4.6.

Na účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odpísania platby z účtu Nadobúdateľa.

5.

Práva a povinnosti Zmluvných strán

5.1.

Poskytovateľ sa zaväzuje vytvoriť Aplikáciu KOCR, a to v nasledovných etapách:

5.2.

a)

najneskôr do 30. 7. 2021 sa Poskytovateľ zaväzuje predstaviť Nadobúdateľovi prvú
verziu Aplikácie KOCR – grafický dizajn a príklad turistických lokalít, ktoré sú na území
Prešovského kraja vhodné na fotografovanie, pričom tieto príklady budú obsahovať
reálne dáta z terénneho prieskumu. Na základe prezentácie prvej verzie a jej kontroly
v teréne sa pripraví protokol/zápis so stanoviskom Nadobúdateľa k prvej verzii Aplikácie
KOCR.

b)

najneskôr do 13. 8. 2021 sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Aplikáciu KOCR na
testovanie funkčnosti Aplikácie KOCR s reálnymi dátami vrátane obsahovej náplne podľa
Technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

c)

najneskôr do 1. 9. 2021 Aplikáciu KOCR po odsúhlasení Nadobúdateľom uviesť na trh pre
užívateľov.

Poskytovateľ sa zaväzuje po celú dobu trvania tejto Zmluvy zabezpečiť, že Aplikácia:
a)

bude voľne stiahnuteľná a voľne šíriteľná prostredníctvom Google Play a Apple Store;

b)

bude fungovať na širokom spektre mobilných zriadení (telefón, tablet atď.) na všetkých
platformách operačných systémov (vrátane najmä operačného systému Android a iOS)
a všetkých bežne dostupných webových prehliadačoch.

6.

Povinnosť mlčanlivosti a ochrana dôverných informácií

6.1.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že neposkytne informácie, ktoré sa dozvie v súvislosti s touto
Zmluvou, tretím osobám a zároveň sa zaväzuje zabezpečiť, že vyššie uvedené informácie
nebudú poskytnuté tretím osobám.

6.2.

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa
oboznámil pri plnení povinnosti podľa tejto Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje všetky podklady,
ktoré získa od Nadobúdateľa, najmä logá, grafické podklady, obrázky, fotografie a pod., použiť
len v súvislosti s plnením povinností podľa tejto Zmluvy, v súlade s touto Zmluvou a pokynmi
Nadobúdateľa.

6.3.

Nadobúdateľ je oprávnený, nie však povinný, poskytnúť Poskytovateľovi texty, obrázky, a iné
zdroje informácií, pričom v prípade ich poskytnutia sa Poskytovateľ zaväzuje ich do Aplikácie
KOCR zapracovať.

7.

Zodpovednosť za škodu

7.1.

Za informácie zadávané a obsiahnuté v Aplikácii KOCR, vrátane ich aktuálnosti, správnosti
a súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi je zodpovedný výlučne Poskytovateľ.

7.2.

Poskytovateľ, ako autor Aplikácie KOCR a jej prevádzkovateľ, je plne zodpovedný za
dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov užívateľov, obsiahnutých najmä v Nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenia o ochrane údajov) a v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj súlad obsahu Aplikácie KOCR
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s právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie vo vzťahu k autorskému
právu a právu duševného a priemyselného vlastníctva. Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť
Nadobúdateľovi dokumenty a podmienky ochrany osobných údajov a ochrany práv duševného
vlastníctva na schválenie predtým, ako bude Aplikácia KOCR uvedená na trh.
7.3.

V prípade fotografií obsiahnutých v Databáze Poskytovateľ zodpovedá za to, že v Aplikácii
KOCR budú zverejnené len fotografie, ktoré nezasahujú do autorských práv inej osoby (a ak
budú bezodkladne vymazané), sú v súlade s dobrými mravmi a ich obsah nie je urážlivý, ani
hanlivý a ktoré nezasahujú ani do osobnostných, osobných práv, a/alebo iných práv tretích
osôb.

7.4.

Poskytovateľ tiež zodpovedá za riadne fungovanie Aplikácia KOCR vrátane všetkých jej
funkcionalít a za bezodkladné odstránenie prípadných nedostatkov a porúch brániacich
v užívaní Aplikácie KOCR.

8.

Trvanie Zmluvy

8.1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

8.2.

Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného
porušenia tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou.

8.3.

Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje najmä:
a)
b)
c)
d)
e)

omeškanie Nadobúdateľa so zaplatením odmeny o viac ako 30 dní napriek
predchádzajúcej písomnej výzve Poskytovateľa doručenej Nadobúdateľovi;
úplná alebo čiastočná nefunkčnosť Aplikácie KOCR, pod čím sa rozumie okrem iného
opakované alebo neopraviteľné zlyhávanie Aplikácie KOCR brániace riadnemu užívaniu;
neodstránenie nedostatkov a porúch brániacich v užívaní Aplikácie KOCR po dobu dlhšiu
ako 24 hodín;
oneskorené alebo vadné poskytovanie Služieb a/alebo oneskorené plnenie akýchkoľvek
povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy.
porušenie zásad ochrany osobných údajov užívateľov, a/alebo porušenie ich autorských
práv, alebo iných práv duševného vlastníctva.

8.4.

Odstúpenie od Zmluvy a jeho účinky sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, s výnimkou ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka. Účinky odstúpenia
nastávajú dňom nasledujúcim po dni písomného doručenia oznámenia o odstúpení druhej
Zmluvnej strane. Obe Zmluvné strany si ponechajú plnenia poskytnuté od druhej Zmluvnej
strany na základe tejto Zmluvy do okamihu zániku platnosti Zmluvy.

8.5.

Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená túto Zmluvu kedykoľvek vypovedať písomnou
výpoveďou doručenou druhej Zmluvnej strane, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba
je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.

9.

Doručovanie

9.1.

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 „písomnosť“) a musí byť doručený poštou
ako doporučená zásielka alebo osobne. Na tento písomný styk (odosielanie a doručovanie) sa
použijú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

9.2.

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.

9.3.

Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy, ak
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a)

b)
c)
10.

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, alebo
Zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia
písomnosti, alebo
odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenia zásielky

Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať v súlade so zásadami dobrých obchodných
vzťahov a voči tretím osobám konať tak, aby nepoškodili oprávnené záujmy druhej Zmluvnej
strany podľa tejto Zmluvy.
10.2. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, Autorského zákona a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
10.3. 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 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.
10.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú Zmluvné strany riešiť
predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nedôjde k dohode, budú
všetky spory prejednané a rozhodnuté výlučne a s konečnou platnosťou vecne a miestne
príslušným všeobecným súdom. Zmluvné strany sa zaväzujú, že splnia a vykonajú bez
zbytočného odkladu rozhodnutie tohto súdu.
10.5. Zmluvu možno meniť a upravovať len písomným dodatkom podpísaným osobami oprávnenými
konať v mene oboch Zmluvných strán.
10.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle KOCR.
10.7. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, je prejavom ich
slobodnej a vážnej vôle, nebola dojednaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok
a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
10.8. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zo Zmluvných strán.

V Prešove, dňa 16. 7. 2021

V Prešove, dňa 15. 7. 2021

Nadobúdateľ:

Poskytovateľ:

..........................................................
Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska
Michal Sýkora -predseda

.............................................
Olivier production s r.o.
Mgr. Daniel Haninčík
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