
 
 
 

Zmluva o poskytnutí služby  č. 01/2019 
uzavretá podľa § 261 a následného zákona č. 513/1991 Zb.  

 
ZMLUVNÉ STRANY: 

 
Objednávateľ:   Obec Staškov 
Sídlo:    Staškov, Jozefa Kronera 588, 02353 
Zastúpený:   Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce 
IČO:                                                      00314293  
DIČ:                                                       2020553271 
Bankové spojenie:    Prima banka, a. s.   
Číslo účtu:    IBAN: SK12 5600 0000 0077 1549 2004 
     
(ďalej len „Objednávateľ“)  
 
a 
  
Dodávateľ:                 Mgr. Ľubica Podoláková - TALIS 
Sídlo:                                             Kalinov 313, 023 02  Krásno nad Kysucou 
Štatutárny zástupca:                     Mgr. Ľubica Podoláková 
IČO:                                               44699468 
DIČ:                                              1049544507  
Bankové spojenie:                        Prima banka, a. s     
Číslo účtu:                                     IBAN: SK81 5600 0000 0077 7674 5001 
Spoločnosť zapísaná:                 č. živnostenského registra 520-21554 
 
(ďalej len „Dodávateľ“)   
 
        

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi zabezpečenie realizácie publicity k projektu 

s názvom: „Publicita projektu – Cyklocestou cez hranice dedičstva“, v zmysle výsledku verejného obstarávania.  
 

Názov projektu v ŽoNFP:  Cyklocestou cez hranice dedičstva 
Kód projektu v ITMS:  NFP304021P663 

 
(ďalej len „projekt“), ktorý realizuje Objednávateľ na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
uzavretej s príslušným riadiacim orgánom/sprostredkovateľým orgánom pod riadiacim orgánom. 
 
1.  Dodávateľ bude vykonávať pre objednávateľa služby súvisiace s publicitou projektu nasledovne: 
 
Predmetom dodania zákazky bude: 
 

 Grafické spracovanie a výroba brožúr s mapou v počte 1000 ks 

 Grafické spracovanie a výroba reklamnej tabule a trvalo vysvetľujúcej tabule v počte 2ks 

 Grafické spracovanie a výroba plagátu v počte 20 ks 

 
 
 
 
 
 
Opis parametrov publicity projektu: 



 
 
 
Brožúra s mapou v počte 1000 ks s uvedením všetkých povinných údajov špecifikovaných podľa Príručky pre prijímateľa 
program spolupráce Interreg V-A SK-CZ programové obdobie 2014-2020 
Špecifikácia : Obsah: mapy-nákresy trás, fotografie z trasy + zaujímavosti na celkovej trase (1,91 km) aj s cezhraničným 
partnerom, texty- krátke popisy 
Formát: A5 
Počet strán: cca 24-30 
Farba: plnofarebná tlač 
Materiál: papier natieraný 
Väzba: špirálová  
Vrátane obálky – tvrdená obálka  
Termín plnenia – 03/2020 
 
Reklamná tabuľa v počte 1 ks s uvedením všetkých povinných údajov špecifikovaných podľa Príručky pre prijímateľa 
program spolupráce Interreg V-A SK-CZ programové obdobie 2014-2020 
Špecifikácia:  
Rozmer: 250x150 cm 
Farba: Farebná z jednej strany. 
Termín plnenia: 9/2019 
 
 
Trvalo vysvetľujúca tabuľa v počte 1 ks s uvedením všetkých povinných údajov špecifikovaných podľa Príručky pre 
prijímateľa program spolupráce Interreg V-A SK-CZ programové obdobie 2014-2020 
Špecifikácia  
Rozmer: 20x30 cm  
Termín plnenia: 3/2020 
 
Pozvánky v počte 20 ks na slávnostné otvorenie s uvedením všetkých povinných údajov špecifikovaných podľa Príručky 
pre prijímateľa program spolupráce Interreg V-A SK-CZ programové obdobie 2014-2020 
Špecifikácia: 
Rozmer: 1,3 A4 
Papier: tvrdený 
Farba: jednostranná tlač  
Termín plnenia: 3/2020 
 
 

 
Všetky prvky publicity budú zabezpečené zároveň v súlade s náležitosťami jednotlivých častí zákazky a v zmysle 
prílohy: Príručka pre prijímateľa program spolupráce Interreg V-A SK-CZ programové obdobie 2014-2020 

 
2.  Všetky výstupy Dodávateľa budú vypracované podľa formulárov vyžadovaných riadiacim orgánom. 
 
 

Článok II. 
Cena  

 

1.  Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí Dodávateľovi cenu za poskytnuté služby a plnenia podľa tejto Zmluvy v celkovej 
výške: =3 150,00 Eur, slovom: tritisícstopäťdesiat Eur. 
Dodávateľ nie je platcom DPH.  
 
 

2.  Podkladom pre zaplatenie ceny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom a doručená Objednávateľovi.  
Splatnosť faktúry je najneskôr 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. 
 

3.  Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za jednotlivé plnenia priebežne po ich dodaní objednávateľovi. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Článok III. 
Trvanie zmluvy 

 
1.  Táto Zmluva sa uzatvára na dobu trvania projektu podľa prislúchajúcej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku.   
 

Článok IV. 
Povinnosti dodávateľa 

 
1. Dodávateľ je povinný plniť predmet Zmluvy vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s 

odbornou starostlivosťou v zmysle podmienok dohodnutých v Zmluve a zodpovedá za kvalitu ním poskytnutých služieb.  
2. Dodávateľ je povinný dodať tovary a služby max do 10 dní od objednávky Objednávateľom.  
3. Dodávateľ zabezpečí všetky potrebné dáta na zostavenie brožúr a tabúľ ako sú mapy, texty a fotografie.  
4. Dodávateľ je oprávnený vykonávať činnosti podľa tejto Zmluvy prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo 

prostredníctvom subdodávateľov.  
5. Dodávateľ nezodpovedá za chyby a vady a prípadné škody vzniknuté Objednávateľovi prípadne akýmkoľvek tretím 

osobám spôsobené používaním výsledkov činnosti Dodávateľa Objednávateľom, ktoré vznikli na základe nesprávnych 
informácií poskytnutých Dodávateľovi Objednávateľom alebo v dôsledku iných dôvodov majúcich pôvod u 
Objednávateľa. 

6. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt: Cyklocestou cez hranice dedičstva a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

       Oprávnenými osobami sú najmä: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly SR, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

 
Článok V. 

Povinnosti objednávateľa 
 

1.  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi pri plnení tejto Zmluvy všetku potrebnú súčinnosť.  
2.  Objednávateľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy vytvoriť Dodávateľovi primerané podmienky, hlavne však zadovážiť 

a sprístupniť Dodávateľovi všetky údaje a informácie potrebné pre plnenie predmetu Zmluvy.  
3.  Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oboznamovať Dodávateľa so všetkými novými skutočnosťami, o ktorých sa 

dozvie alebo mal dozvedieť pri svojej činnosti a ktoré sú alebo môžu byť vo vzťahu k predmetu Zmluvy. 
4.  Objednávateľ sa zaväzuje prevziať výstupy Projektu uvedené v článku I. tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať 

ich kontrolu do 5 pracovných dní od ich prevzatia a zaplatiť dohodnutú cenu riadne a včas.  
 
 

Článok VI. 
Organizácia Publicity projektu 

 
1. Objednávateľ zabezpečí technické podmienky v rozsahu podľa dohody s Dodávateľom. 
2. Zmeny projektu alebo dohodnutého rozsahu služieb a plnenia podľa tejto Zmluvy budú uskutočnené písomnou dohodou 

Zmluvných strán, pokiaľ nevyplýva z ustanovení tejto Zmluvy inak. 
 
 

Článok VII. 
 Náhrada škody 

 
1. Ak jedna zo Zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej Zmluvnej strane vo vzťahu k tejto Zmluve, zodpovednosť 

za škodu sa bude spravovať podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 



 
 
 
 

Článok VIII. 
Skončenie platnosti a účinnosti zmluvy 

 
1. Zmluva zaniká 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, 
b) akceptáciou  plnenia, 
c) odstúpením od Zmluvy. 

 
2. Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Dodávateľ si riadne a včas nesplnil ktorúkoľvek 

povinnosť podľa tejto Zmluvy ani potom, ako ho Objednávateľ na neplnenie písomne upozornil a na plnenie v tomto 
upozornení aj opätovne vyzval, pričom mu na splnenie povinnosti v písomnej výzve doručenej Dodávateľovi na to 
poskytol dodatočnú lehotu 3 pracovné dni. 

3. Dodávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ si riadne a včas nesplnil ktorúkoľvek 
povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy ani potom, ako ho Dodávateľ na neplnenie písomne upozornil a na plnenie v tomto 
upozornení aj opätovne vyzval, pričom mu na splnenie povinnosti v písomnej výzve na to poskytol dodatočnú lehotu 3 
pracovné dni. 

4. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej strane. 
5. Odstúpenie zo strany Objednávateľa nie je účinné skôr, ako je zaplatená časť ceny podľa článku II. tejto Zmluvy za 

Dodávateľom dovtedy poskytnuté plnenie. 
 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej 
zverejnení Objednávateľom na svojej webovej stránke alebo v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Na túto Zmluvu a vzťahy z nej vyplývajúce sa použijú primerane ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, a to vždy tie ustanovenia, 
ktoré sú svojou povahou najbližšie konkrétnej právnej skutočnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy.  

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé je originál, pričom Objednávateľ obdrží tri (3) 
vyhotovenía a Dodávateľ obdrží jedno  (1) vyhotovenie. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, že ju uzatvárajú slobodne a vážne a na 
znak súhlasu s ňou ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

5. Všetky zmeny a dodatky Zmluvy sú platné len v písomnej forme s riadnymi podpismi oboch Zmluvných strán, ak táto 
Zmluva neurčuje inak. 

6. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa zmluvné strany 
zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, spory pre riešenie sporov z tejto 
Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 
 
 

 

Dátum: 
 
 

Dátum:  

Miesto: 
 
 

Miesto:  

Za objednávateľa: 
Ing. Ladislav Šimčisko (starosta obce) 
 
 

Za dodávateľa: 
Mgr. Ľubica Podoláková 

Podpis: 
 
 
 

Podpis: 



 

 
 


