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Zmluva o poskytovaní služieb  
č. OST/7/2011 

uzatvorená podľa §269 ods. 2 a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

Zmluvné strany: 
 
1. Objednávateľ:  Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 

so sídlom:  Palisády č. 31, 811 06 Bratislava 
v zastúpení:  Ing. Július Papán – predseda predstavenstva 
 Mgr. Gabriela Korčáková – člen predstavenstva   
IČO:  35822163 
IČDPH:  SK2021595378 
bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 
číslo účtu:  262 552 1200/1100 

       zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vl.č.: 2834/B  
 

( ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
2. Zhotoviteľ: Komplot Advertising s.r.o. 

so sídlom: Panenská 30/678, 811 03 Bratislava 
v zastúpení:    Mgr. Adam Znášik - konateľ         
IČO:  35800925 
IČ DPH: SK2020280779 
bankové spojenie:  Tatrabanka 
číslo účtu:  2621748053/1100 

        zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl.č.: 22953/B  
 
       ( ďalej len „zhotoviteľ“ ) 

 
 
 
                                                                  Preambula 
 
     Účelom tejto zmluvy je úprava právnych vzťahov zmluvných strán v súvislosti s realizáciou 
predmetu plnenia podľa tejto zmluvy.  Plnenia podľa tejto zmluvy sa budú uskutočňovať 
podľa potreby objednávateľa  na základe  jednotlivých vystavených a akceptovaných 
objednávok a to maximálne do okamihu, kedy súčet jednotlivých objednávaných plnení 
dosiahne sumu 29.999,- EUR bez DPH. Pre všetky tieto objednávky platí v plnom rozsahu 
táto zmluva o poskytovaní  služieb, aj pokiaľ v jednotlivých objednávkach na ňu nebude 
výslovne uvedená odvolávka.  
 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa rozhodli podľa ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a v súlade so zákonom č. 618/2003 
Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) 
uzatvoriť túto zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“). 
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Článok II 
Predmet  a účel zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa  vykonávať za odplatu objednávateľovi  

počas platnosti tejto zmluvy sám alebo prostredníctvom tretích osôb služby pre potreby 
marketingovej komunikácie objednávateľa v rozsahu a podľa podmienok stanovených 
v jednotlivých objednávkach objednávateľa, vrátane zhotovovania diel požadovaných 
objednávateľom. 

2. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytovať objednávateľovi najmä 
nasledovné služby: 
a) grafické spracovanie riešení marketingovej komunikácie;  
b) produkcia tlačových materiálov, predovšetkým výročnej správy a propagačných 

letákov podľa predlohy a zadaní objednávateľa; 
c) výroba reklamných banerov, 
d) ďalšie služby podľa objednávky. 
 

 
Článok III 

Objednávky a proces plnenia predmetu zmluvy 
 
1. Zhotoviteľ bude poskytovať objednávateľovi služby na základe jeho samostatných 

objednávok, ktoré musia byť vystavené písomne objednávateľom a doručené 
zhotoviteľovi. V prípade zaslania objednávky faxom alebo mailom sa objednávka 
považuje za doručenú zhotoviteľovi druhým dňom po jej odoslaní, avšak následne musí 
byť zaslaná aj poštou. 

2. Každá objednávka musí obsahovať: 
a)  identifikáciu objednávateľa a zhotoviteľa, 
b) špecifikáciu predmetu objednávky,  
c) dátum dodania tovaru alebo služby, 
d) množstvo tovaru alebo služby,  
e) cenu tovaru alebo služby, 
f) dátum vystavenia objednávky, 
g) podpis kompetentnej osoby, 
h) prípadné ďalšie náležitosti alebo podmienky vyplývajúce z charakteru konkrétnej 

zákazky. 

3. Vystavenú objednávku je možné zmeniť alebo doplniť len s písomným súhlasom 
objednávateľa. 

 
Článok IV 

   Cena a platobné podmienky 
 

1. Za zhotoviteľom riadne zhotovené, odovzdané a objednávateľom prevzaté služby, zaplatí  
objednávateľ v zmysle zákona. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
zhotoviteľovi cenu dohodnutú podľa ust. § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 
Z.z. v znení neskorších predpisov.  

 
2. Cena za práce za každú jednotlivú službu je určená na základe cenovej ponuky 

zhotoviteľa zo dňa 4. apríla 2011, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako 
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Príloha č. 1. Cena za práce za každú jednotlivú službu v súlade s touto zmluvou bude 
určená podľa rozsahu skutočne vykonaných prác vzájomne odsúhlasených obidvomi 
zmluvnými stranami a bude pozostávať zo súčtu jednotkových cien uvedených v cenníku 
zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

 
3. Cenová ponuka podľa prílohy č. 1 je záväzná pre obe zmluvné strany po celú dobu 

platnosti tejto zmluvy.  
 
4. Vyššie uvedená cena za služby  podľa ods. 1 je cena maximálna, ktorá zahŕňa všetky 

náklady spojené s predmetom plnenia a je cenou konečnou a pevnou. Uvedená cena 
nepodlieha inflácii, zmenám na základe úprav mzdových, materiálových alebo iných 
nákladov, ani úpravám z dôvodov zmien legislatívy. 

 
5. Zhotoviteľ je platca DPH. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi, že sa stal 

alebo prestal byť platcom DPH najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.  
 
6. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú obsiahnuté aj náklady na dovoz a odvoz 

materiálu  zhotoviteľom a jeho pracovníkov a všetky spotrebované materiály a prostriedky 
potrebné na dodanie služieb podľa tejto zmluvy.  

 
7. Dohodnutá odplata je splatná na základe faktúr vystavených zhotoviteľom po poskytnutí 

príslušnej služby dodávateľom a jej prevzatí objednávateľom. Lehota splatnosti každej 
faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

 
8. V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené všeobecne 

záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo 
vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. V takomto prípade lehota 
na zaplatenie faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia 
nového daňového dokladu objednávateľovi. 

 
9. V prípade, ak sa objednávateľ dostane so zaplatením faktúry do omeškania, vzniká 

zhotoviteľovi právo na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy 
za každý deň omeškania. 

 
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že výška odmeny v zmysle ods. 1 tohto článku zodpovedá 

súťažnej ponuke zhotoviteľa v rámci výberového konania uskutočneného 
objednávateľom. 

 
11. V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s poskytnutím predmetu plnenia podľa 

tejto zmluvy oproti termínu stanovenému na dodanie služieb alebo tovarov v príslušnej 
objednávke, bude povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% 
z dohodnutej ceny služieb alebo tovarov za každý deň omeškania. Objednávateľ je 
oprávnený požadovať poníženie jednotlivých faktúr o dojednanú zmluvnú pokutu.  

 
12. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody 

zhotoviteľom. 
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Článok V 
Trvanie zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, resp. do vyčerpania finančného limitu 29.999 

EUR bez DPH. 

2. Táto zmluva zanikne: 
a) vyčerpaním finančného limitu podľa ods. 1 tohto článku, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) výpoveďou niektorej zo zmluvných strán. 

3. Všetky úkony súvisiace so zánikom alebo zmenou tejto zmluvy musia mať písomnú 
podobu a musia byť druhej strane doručené, inak sú neplatné. Za doručenú sa považuje 
i písomnosť, ktorú druhá strana odmietla prevziať.  

4. Dohoda o ukončení tejto zmluvy, ale i o predĺžení jej platnosti, musí mať písomnú 
podobu a musí byť oboma zmluvnými stranami podpísaná. 

5. Výpoveď môže dať ktorákoľvek zmluvná strana z dôvodu opakovaného menej 
závažného porušenia povinností druhej zmluvnej strany ako i bez udania dôvodu. 
Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Doručením sa rozumie aj 
neprevzatie poštovej zásielky obsahujúcej výpoveď zo zmluvy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nie je výlučná, tzn. že objednávateľovi môžu 
byť poskytnuté služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy aj treťou osobou. 

 

 
Článok VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať služby v zmysle tejto zmluvy a na základe jednotlivej 
objednávky podľa svojich odborných znalostí, s náležitou odbornou starostlivosťou 
a v súlade s pokynmi a požiadavkami objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní 
záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov zo strany objednávateľa. 
Zhotoviteľ bude pracovať a nakladať s materiálmi dodanými zo strany objednávateľa ako 
s predmetom obchodného tajomstva, zaväzuje sa udržiavať ich v tajnosti pred tretími 
osobami a zverejniť ich len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť 
v záujme naplnenia predmetu tejto zmluvy, najmä odovzdať včas a riadne podklady za 
účelom ich spracovania v textovej a elektronickej forme, obrazové podklady podľa 
vopred odsúhlaseného a schváleného návrhu, informácie, pokyny a ich zmeny, ktoré sú 
potrebné pre riadne splnenie záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ je oprávnený použiť dodaný predmet plnenia podľa tejto zmluvy na 
akékoľvek účely a nakladať s ním podľa vlastného uváženia. 
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Článok VII 
Autorské práva 

 
1. V prípade, že výsledkom služieb poskytnutých zhotoviteľom bude vytvorenie diela, ktoré 

je predmetom autorského práva podľa Autorského zákona (ďalej len „autorské dielo“) 
vzniká objednávateľovi dňom vytvorenia takéhoto diela a zaplatenia jeho ceny podľa 
objednávky právo na jeho použitie tak, ako je to uvedené v článku VII. ods. 2 tejto 
zmluvy na základe licencie zhotoviteľa, ktorú mu zhotoviteľ týmto udeľuje. Zhotoviteľ sa 
tiež zaväzuje na účely udelenia licencie objednávateľovi vysporiadať prípadné autorské 
práva tretích osôb (napr. zamestnanci zhotoviteľa prípadne iné osoby) k autorskému dielu 
tak, aby objednávateľ mohol nerušene vykonávať svoje práva k nemu v rozsahu udelenej 
licencie. 

2. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na ním vytvorené autorské diela 
v neobmedzenom rozsahu a to na maximálnu dobu, po ktorú trvajú v zmysle § 21 
Autorského zákona majetkové práva v závislosti od druhu vytvoreného autorského diela. 
Objednávateľ je oprávnený použiť autorské diela po dobu, po ktorú mu bola licencia 
udelená spôsobom uvedeným v § 18 ods. 2 písm. a) až h) Autorského zákona. Odmena za 
poskytnutie licencie na použitie každého autorského diela je už zahrnutá v cene služieb, 
ktorých výsledkom bolo vytvorenie takéhoto autorského diela tak, ako bola uvedená 
v objednávke potvrdenej zhotoviteľom podľa článku III. 

  
 

Článok VIII 
Záväzok mlčanlivosti 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach objednávateľa, 

o ktorých sa dozvedel pri poskytovaní služieb počas platnosti tejto zmluvy a po ukončení 
jej platnosti. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu, nerozširovanie a utajenie 
informácií o objednávateľovi, pokiaľ nejde o skutočnosti všeobecne známe, a ak nejde 
o skutočnosti, ktorých zverejnenie je nevyhnutné k splneniu jeho záväzku podľa tejto 
zmluvy a zverejnenie je v záujme objednávateľa. 

2. Povinnosť mlčanlivosti podľa ods. 1 tohto článku sa vzťahuje i na zamestnancov 
objednávateľa a tretie osoby, ktoré sa v  mene alebo na základe poverenia zamestnávateľa 
dostanú do styku s informáciami o objednávateľovi.  

 
 

Článok IX 
Rozsah zodpovednosti za škodu a náhrada škody 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu alebo za stratu, ktorú objednávateľ 

utrpel v dôsledku vadného alebo nedostatočného poskytnutia služby zo strany 
zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady a prípadné následné škody v tom 
prípade, ak na možnosť ich vzniku objednávateľa vopred písomne upozornil a vykonal 
všetky nevyhnutné opatrenia, aby sa predišlo ich vzniku. 

3. V prípade vzniku škody, ktorá vznikla zavineným porušením povinností zhotoviteľa 
v zmysle tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi všetku vzniknutú 
a objednávateľom vyčíslenú škodu. 
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Článok X 
Zodpovednosť za vady 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude zhotovený podľa 

podmienok tejto zmluvy a jednotlivých objednávok, bude mať vlastnosti dohodnuté 
v tejto zmluve a v jednotlivej objednávke, bude vyhotovený v zodpovedajúcej kvalite. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, ktoré má predmet 
v čase jeho odovzdania objednávateľovi.  

 
3. V prípade, že pri odovzdávaní a preberaní predmetu plnenia podľa tejto zmluvy 

objednávateľ zistí, že predmet plnenia má vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, nie 
je povinný ho prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, 
lehoty a spôsob  ich odstránenia.  

 
4. V prípade ojedinelých drobných vád resp. nedorobkov sa zhotoviteľ zaväzuje na ich 

odstránenie do 3 dní odo ich prevzatia objednávateľom. 
 
5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu plnenia podľa tejto zmluvy má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne  a bezodkladne 
odstrániť zistené vady a nedorobky. 

 
6. Objednávateľ je povinný reklamáciu vád a nedorobkov uplatniť písomnou formou (list, 

fax, e-mail) bezodkladne po zistení vady. 
 
7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 dní od doručenia objednávateľovej reklamácie 

dohodnúť si s objednávateľom termín náhradného plnenia. Termín odstránenia konkrétnej 
vady stanoví objednávateľ po vzájomnom prerokovaní so zhotoviteľom. V prípade, že sa 
zhotoviteľ do 3 pracovných dní nedostaví na prerokovanie vady a neoznámi spôsob 
odstránenia reklamovanej vady, ktorá bola objednávateľom riadne uplatnená, alebo 
nedodrží termín odstránenia vady , zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo 
výške 50,- EUR za každý deň omeškania. 

 
8. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady  predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v termíne 

uvedenom v ods. 7 tohto článku alebo v inom dohodnutom termíne, objednávateľ je 
oprávnený odstrániť vady na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa. 

 
 

Článok XI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená výlučne písomným dodatkom k tejto 

zmluve, podpísaným štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu s ním ju vlastnoručne podpisujú. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
dva rovnopisy. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 – cenová ponuka zhotoviteľa. 
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5. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v tejto zmluve sa na záväzkovoprávny vzťah 
ňou zriadený vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  

6. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že objednávateľ zverejní túto zmluvu a jej prípadné dodatky 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade so zákonom  
č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcom po dni jej prvého zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 
 

V Bratislave, dňa ......................... 
 
 
 

Za objednávateľa:                                                     Za zhotoviteľa: 
 
 

.........................................................   ........................................................ 
             Ing. Július Papán    Mgr. Adam Znášik  
predseda predstavenstva SSDZ, a.s.                             konateľ Komplot Advertising, s.r.o.         
 

 
 
 
 

......................................................... 
             Mgr. Gabriela Korčáková 
          člen predstavenstva SSDZ, a.s. 
 
 
 
 
 
 


