Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa §269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
obchodné meno:
sídlo:
v zastúpení:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
Námestie SNP č.1, 974 01 Banská Bystrica
MUDr. Ján Nosko, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Dobrota, podpredseda predstavenstva
IČO:
42299268
DIČ:
2023528463
IČ DPH:
Nie je platca DPH
bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zapísaný:
v registri oblastných organizácii cestovného ruchu Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, č. 10206/2012/SCR, dňa 6.3.2012.
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Poskytovateľ:
obchodné meno:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
Registrovaný:

Hermann Armin s.r.o.
Nad plážou 31, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Peter Haas
36 646 121
2022132519
SK2022132519
Slovenská sporiteľňa, a.s.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Okresný súd v Banskej Bystrici, Odd. Sro, Vložka č. 11327/S

(ďalej len „Poskytovateľ“)
ČLÁNOK II.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri
poskytovaní odborných služieb poskytovateľom objednávateľovi, a to pre potreby
objednávateľa a na základe jeho požiadaviek.
2. Predmetom tejto Zmluvy je:
2.1. Záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi služby spočívajúce najmä
v poradenstve, grafických prác a kreatívnych návrhov riešení v oblasti marketingu
kúpeľného produktu v regióne Stredné Slovensko, a to v rozsahu podľa Prílohy č.1
Cenová ponuka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
2.2. Záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za riadne a včas poskytnuté služby
dohodnutú odmenu.
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ČLÁNOK III.
ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Celková dohodnutá odmena za vykonanie predmetu tejto Zmluvy v zmysle čl. II, ods. 2.1.
je 12 000,00 EUR (slovom dvanásťtisíc EUR) vrátane DPH.
2. Objednávateľ uhradí cenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy na základe daňového
dokladu – faktúry.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, že vo faktúre budú
uvedené nesprávne údaje alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti
a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová
lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry partnerovi.

ČLÁNOK IV.
DOBA TRVANIA
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022 odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť platnosť tejto zmluvy:
▪ vzájomnou dohodou,
▪ výpoveďou.
3. Dohoda o ukončení platnosti tejto zmluvy musí mať písomnú formu, zmluvné strany sú v
nej povinné určiť deň ukončenia platnosti zmluvy a sú v nej povinné vysporiadať všetky
vzájomné práva a povinnosti ku dňu skončenia platnosti zmluvy. Dohoda vznikne po
vyriešení všetkých otázok uvedených v tomto článku.
4. Výpoveďou sú oprávnení ukončiť platnosť tejto zmluvy obidve zmluvné strany, a to bez
udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane
na adresu uvedenú v tejto zmluve.
5. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
6. Doručenie výpovede nemá vplyv na plnenie vzájomných povinností zmluvných strán
podľa tejto zmluvy až do uplynutia výpovednej lehoty a skončenia platnosti zmluvy.
7. Táto zmluva zanikne aj pred dobou uvedenou v bode 1 tohto článku tejto zmluvy, a to po
vyčerpaní finančného limitu vo výške 12 000,00 EUR s DPH.

ČLÁNOK V.
KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Akékoľvek oznámenia druhej zmluvnej strane, pre ktoré zmluva vyžaduje písomnú formu,
budú doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo
touto zmluvnou stranou po uzavretí tejto zmluvy na tento účel písomne oznámenú.
2. Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe tejto
zmluvy, sa vyhotovia, ak nie je stanovené inak, v písomnej podobe. Odosielateľ akejkoľvek
písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.
3. Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti tejto zmluvy, jej zániku či zmeny
musí byť písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo
osobne.
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3. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou sa považuje za doručenú
druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
4. elektronickej pošty (e–mail) dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala e-mail od
odosielajúcej zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e-mailu
odosielajúcej zmluvnej strane. Prijímajúca zmluvná strana je povinná doručiť odosielajúcej
zmluvnej strane potvrdenie o prijatí e-mailu do 48 hodín, inak sa bude takýto email
považovať za nedoručený. Pre potreby doručovania prostredníctvom elektronickej pošty
(e–mail) sa použije adresa zmluvnej strany za Objednávateľa: XXXXXXXXXXXXX a za
Poskytovateľa: XXXXXXXXXXXX, dokiaľ príslušná zmluvná strana neurčí inak; alebo
5. pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi
s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná
doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej zmluvnej strany.
V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste
ako na adrese príslušnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase
doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana,
ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa
uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na
zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná
poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne si vzájomne oznámiť akúkoľvek zmenu svojich
kontaktných údajov uvedených v tejto zmluve.

ČLÁNOK VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto zmluva sa vyhotovuje písomne. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k nej je možné robiť
len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá
zmluvná strana.
3. Táto zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Práva a povinnosti explicitne
neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych
predpisov Slovenskej republiky.
4. Všetky spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami v súvislosti s právami a povinnosťami
zmluvných strán z tejto zmluvy alebo touto zmluvou založenými, vrátane sporov o ich
plnenie, či neplnenie, o platnosť, neplatnosť, účinnosť, neúčinnosť, výklad a určenie práv
a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, bude príslušný rozhodovať
vecne príslušný všeobecný súd.
5. Ak je, alebo sa stane jedno alebo viaceré z ustanovení tejto zmluvy neplatnými, nevzťahuje
sa táto skutočnosť na ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú
nahradiť ustanovenie, ktoré sa preukáže ako právne neplatné, ustanovením s rovnakým
alebo čo najbližším hospodárskym účelom sledovaným pôvodným neplatným
ustanovením.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
túto podpisujú ako prejav svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tejto
zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré
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by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje
zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.

V Banskej Bystrici dňa 13.4.2022
za Objednávateľa

za Poskytovateľa

__________________________
MUDr. Ján Nosko
predseda predstavenstva

__________________________
Ing. Peter Haas

__________________________
Milan Paprčka
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1 Cenová ponuka
Položka
Marketingové konzultácie
Grafické práce, DTP
Kreatívne riešenie, copywriting
Produkcia

Rozsah

Jedn. cena
bez DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

50 hod.

20 EUR

1 000 EUR

1 200 EUR

200 hod.

30 EUR

6 000 EUR

7 200 EUR

50 hod.

40 EUR

2 000 EUR

2 400 EUR

100 hod.

10 EUR

1 000 EUR

1 200 EUR

10 000 EUR

12 000 EUR

SPOLU
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