ZML

U

VA

o poskytovaní služieb
podl'a ust. $ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,Zmluva")

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
DodávateI':

obchodné meno:
sídlo:

lČo

DlČ:
štatutárny zástupca
bankové spojenie:

čísloÚčtu

Liberty ART, s.r.o.
Zlatohríbová 6338/13' B41 04 Bratislava
52345319
2121005755
Mgr. Silvia Krpelanová

-

Karlova Ves

Tatra banka, a.s
sK12 1100 0000 0029 4907 1015

(d'alej len ako ,,Dodávatel''')

a

objednávatel':
obchodné meno
sídlo:

lČo

Malé Karpaty
Štúrova59, 900 01 Modra
501 1 0641

DlČ

2020248812

údaj o zápise:

Zapísaná v registri oblastných organizácií cestovného ruchu
vedenom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozv oja Slovenskej repu bl ky č'. 29321 ĺ201 s/scR
i

raj Petrakovič, predseda predstaven stva

štatutárny zástupca:

Mg

bankové spojenie

SLSP, a.s
sK59 0900 0000 0050 82092975

čísloÚčtu

r.

J u

(d'alej len ako,'objeci rlávatel"')
t.

Úvodné ustanovenie
1.1

Zmluvné strany sa dohodli, Že táto Zmluva sa uzatvára ako nevýhradná, ktorá umoŽňuje Zm|uvným
stranám slobodne uzavrieť obdobné zmluvy s tretími subjeKmi.
ll.

Predmet Zmluvy
2.1

Predmetom tejto Zmluvy jezáväzok Dodávatel'a poskytovať nasledovné sluŽby pre objednávatelä:
- kompiexná starostlivosť o produkty poskytované v oblasti cestovného ruchu objednávatel'om,
- vykonávanie pravidelných aktualizácií webového síd|a objednávatel'a,
- vykonávanie správy sociálnych sietí objednávatel'a,
- zabezpečenie vecných plnení projektov, ktoré budú objednávatel'ovi schválené Ministerstvom
dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
_ spolupĺáca na príprave a koordinácii marketingových kampaní a komunikácie s externými
ageniÚrami a dodávatel'mi objednávatel'a,
_ administratívna a iná agenda podl'a zadania objednávatel'a'

2.2

Záväzok objednávatel'a zap|atiť Dodávatel'ovizariadne a včas poskytnutý predmet zmluvy odmenu
podl'a článku V. tejto zmluvy'
il1.

Fovinnosti Dodávatel'a

3.1

Dodávatel'

je povinný

postupovať prĺ plnení predmetu tejto Zmluvy riadne a Včas, s odbornou

starostlivosťou a V sÚlade so záujmami objednávatel'a.
3.2.

Dodávatel' sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy sám resp. vlastnými zamestnancami alebo inými
zmluvne spolupracujúcimi subjektmi, pričom je povinný u kaŽdého z nich zabezpeÓiť dodžĺavanie
všetkých podmienok plnenĺa tejto Zmluvy. Dodávatel' zodpovedá v plnom rozsahu za plnenie
predmetu zmluvy svojimizamestnancamia všetkými (a akýmikolVek) ĺnýmizmluIvne spolupracujÚcimi
subjektmi.

3.3

Dodávatel' sa zaväzýe zabezpelit a udrŽiavať na plnenie záväzkov podl'a predmetu tejto Zmluvy
výlučne tím l'udí, ktorí sÚ riadne vyškolenív oblasti poskytovaných sluŽieb'

3.4

Dodávatel' má povinnosť všetky informácĺe a všetky prostriedky zverené mu objednávatel'om, ich
sÚčasti a príslušenstvo, pouŽívať len na účelyplnenia predmetu tejto Zmluvy' Dodávatel' je povinný
zachovávať mlčanlivosťo všetkých skutočnostiach, o ktoých sa v priebehu plnenia tejto Zmluvy
dozvedel.

3.5

Dodávatel' má právo na včasnéposkytnutie všetkých a kompletných informácií od objednávatel'a,
ktoré sú na plnenie predmetu tejto Zmluvy potrebné' V opačnom prípade Dodávatel' z objeKívnych
dÔvodov nenesie zodpovednosť za objednávatel'om očakávaný výsledok pri poskytovaní sluŽieb
podl'a tejto Zmluvy.

tv.

Povinnosti objednávatel'a
4.1

objednávatel' je povinný na poŽiadanie poskytnÚť Dodávatel'ovi potrebné informácĺe a podklady.

4.2

objednávatel' je povinný zaplaÍiťDodávatel'ovi odplatu podl'a článku V. tejto Zmluvy za riadne a včas
dodaný predmet Zmluvy.
V.

Odmena

5.í

objednávatel' sazaväz$e uhradiť Dodávatel'ovi paušálnu odmenu vo výške 400 EUR (slovom štyristo
eur) za40 hodín mesačne.

5.2

Príslušnáodmena je splatná na základe faktúry vystavenej Dodávatel'om, so splatnosťou minimálne
14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi na bankoqý účetDodávatel'a uvedený vo

faktúre.

vl.

Trvanie zmluvy a spôsoby jej skončenia
januára 2022 do 30. apríla2022.

6.1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitúod

6.2.

Táto Zmĺuva zaniká uplynutím času, na ktoý bola uzafuorená. Pred uplynutím tohto času mÔŽe byť
táto Zmluva ukončená:
a) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu, na ktorom sa dohodnÚ,
b) zánikom ktorejkolVek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu,
písomným odstÚpením od Zmluvy z dÔvodov, ktoré stanovuje zákon č,.51311991 Zb. obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov alebo táto Zmluva,
d) písomnou uýpoved'ou zo strany ktorejkol'vek zo zmluvných strán, a to i bez udania dÔvodu

1.

c)

jednomesačnou (1) uýpovednou lehotou, ktorá začínaplynÚť prvým dňom kalendárneho
mesiaca, ktoqý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola uýpoved'doručená druhej zmluvnej strane.

s

vil.
Záverečné ustanovenia
7.1

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou Sa riadia prÍslušnými
ustanoveniami zákona č. 513ĺ1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskoršíchpredpisov
a ostatných právnych predpisov platných na územíSlovenskej republiky.

7.2

Všetky písomnosti podl'a tejto Zmluvy si budú zmluvné strany zasielať na adľesy uvedené v tejto
Zmluve. Pre doručovanie písomnostíplatí, Že povinnosť doručiťpísomnosť je spĺnená, ked' ju adresát
prevezme, odmietne prevziať alebo dňom uloŽenia zásielky na pošte, kedy je zásielka vrátená poštou
jej odosielatel'ovi ako zásielka nedoručená z dÔvodu adresát neznámy, alebo adresát neprevzal
v odbernej lehote na pošte.

)lr

7.3.

Zmluvné strany sa zaväzujú.Že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo V súvislosti s ňou
budú riešenézmierom. Ak nedÔjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany týmto zakladajú
práVomoc súdov v Slovenskej republike určenúpod|'a procesných predpisov SR'

7.4.

Zmeny a dodatky tejto Zmluvy sa môŽu uskutočňovať iba písomnými dodatkami k tejto Zmluve
podpísanými oboma zmluvnými stranami; qýnimku predstavujú prípady, ktoré sú jednoznačne v tejto
Zmluve uvedené.

7.5

Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné,nedotýka sa to ostatných ustanovení
tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a Účinné.Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzqÚ dohodou

nahradiť neplatné alebo neúčinnéustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pÔvodne
zamýšl'anémuúčeluneplatného alebo neÚčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi
zmluvnými stranami platí zodpovedajÚca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
7.6

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z kto1ých kaŽdá zmluvná strana dostane po jednom
rovnopise. V prípade, ak bola táto Zmluva vyhotovená aj v iných jazykot4ých verziách, jej znenie
v slovenskom jazyku má vŽdy prednosť a je smerodajné.

7.7

Zmluvné strany si túto Zmluvu pred jej podpisom pľečítali,jej obsahu porozumeli a na dÔkaz toho, Že
vyjadruje ich slobodnú aváŽnu vÔl'u, ju podpisujú.

7.8.

Táto Zmluva vzniká dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom účinnosťnadobúda dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a'

nstva

zaDod

Mgr. Silvia Krpelanová

