
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená V zmysle $536 aŽ 565 a nasl. obchodného zákonníka

(ďalej ako,,zmluva")
medzi nasledovnými zml uvnými stranami:

Zhotovitel':

obchodné meno] Respect APP, s.ľ.o.
so sídlom: Klariská 7, 811 03 Bratislava
lČo : 35 896 37o
DlČ: 2021863833
tČ optt: sK2021863833
zastúpená: Marcela Udičová, konatel'ka
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, vloŽka č,.32759lB

(d'alej len,,zhotovitel"' )

objednávatel':

a

obchodné meno:
so sídlom:
lČo:
DlČ:
zastúpená:

oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty
Stúrova 59, 900 01 Modra
50 110 641
2120248812
Juraj Petrakovič, predseda predstavenstva

(ďalej len,,objednávatel"')

sa dohodli na tejto zmluve

článok l.
Úvodné ustanovenia

objednávatel' je oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorá na Území Slovenskej
republiky v zmysle jej oprávnenia vykonáva činnosti podl'a $ 15 zákona č,.91l2o10 Z. z'
o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

2. Zhotovitel' je právnickou osobou, obchodnou spoločnosťou, ktorá podniká na Území
Slovenskej republiky v zmysle jej oprávnenia v oblastiach zapísaných v obchodnom
registri ako predmet podnikania, najmä v oblasti reklamnej a propagačnej činnosti.

článok tl.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotovitel'a zhotoviť pre objednávatel'a dielo,
ktoým sa na účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie ,,Kreatívneho obsahu pre
destinačné produkty" (ďalej ako,,dielo").

2. Zhotovitel'om dodané dielo musí spĺRať najmä (ale nie len)tieto obsahové kritériá:

a) príprava kreatívneho obsahu pre destinačný produkt otvorené viechy:
-online vizuály a prelomenie na formáty (90 formátov)
-online video a príprava formátov pre lG Reels (1 produkčný deň)
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b) príprava kreatívneho obsahu pre destinačný produkt Krása z majoliky
-online vizuály a prelomenie na formáty (a0 formátov)
-online video a príprava formátov pre lG Reels (1 produkčný deň)

c) Husacie hody
_online vizuály a prelomenie na formáty (30 formátov)
-online video a príprava formátov pre lG Reels (1 produkčný deň)

3. Zhotovitel' sa zaväz$e vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnÚ
zodpovednosť a za podmienok dohodnuých v tejto zmluve a takto zhotovené dielo
riadne odovzdať objednávatel'ovi. Zhotovitel' je povinný zhotoviť dielo tak, aby vyhovovalo
všetkým príslušným technickým normám a predpisom. objednávatel' je riadne a včas
zhotovené dielo povinný za podmienok uvedených v zmluve prevziať.

4. objednávatel' sa zaväzuje dodať zhotovitelovi podklady pre zhotovenie diela v lehote do
7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Článok lll.
Miesto a termín zhotovenla diela

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo objednávatel'a: Štúrova 59, 900 01 Modra.

2. Zhotovitel' sa zaväzqe zhotoviť a protokolárne odovzdať dielo špecifikované v článku ll.
tejto zmluvy najneskÔr do termínov uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

3. Pod dodaním predmetu zmluvy v zmysle čl. ll. sa rozumie riadne zhotovenie, dodanie,
odovzdanie a prevzatie diela objednávatel'om. Dokladom o splnení predmetu zmluvy je
písomný protokol o odovzdaní a prevzatí, pofurdený zástupcami oboch zmluvných strán.

4' Ak sa na strane zhotovitel'a vyskytne objektívna prekáŽka, ktorá môŽe mať vplyv na
nedodžanie termínu zhotovenia diela, je zhotovitel'povinný o tejto prekáŽke bezodkladne
písomne informovať objednávatel'a, oznámiť a vysvetliť mu povahu tejto prekáŽky a
predpokladanÚ dobu jej trvania.

čtánok lV.
Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Že za riadne a včas zhotovené dielo patrí zhotovitel'ovi nárok
na odplatu v celkovej výške: 8 928,_ € (slovom: ,,osemtisícdeväťstodvadsaťosem" eur).

2. Dohodnutá cena za dielo je cena vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH)
Dohodnutá cena je Úplná a konečná.

3. objednávatel' uhradí odplatu zhotovitel'ovi do 14 dní odo dňa doručenia faktÚry, alebo
faktúr za jednotlivé poloŽky v kalkulácii podl'a Prílohy č. 't tejto zmluvy' Prílohou takto
vystavenej faktÚry alebo faktúr bude protokol o reálnom odovzdaní diela (časti diela)
zhotovitelom a reálnom prevzatí diela (časti diela) objednávatelbm. V prípade, ak faktÚra
nebude obsahovať povinné náleŽitosti v zmysle príslušných právnych predpisov alebo ak
jeho prílohou nebude protokol o reálnom odovzdaní diela potvrdení oboma zmluvnými
stranami, objednávatel' nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ato až do odstránenia
všetkých nedostatkov faktÚry a doplnenia prílohy faktúry.

4. Zmluvná cena obsahuje všetky náklady zhotovitel'a, potrebné na Vypracovanie predmetu
zmluvy podl'a článku ll.

článok V.
Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k nemu
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1. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotovitel' a na objednávatel'a
prechádza aŽ okamihom jeho protokolárneho prevzatia'

2. Vlastnícke právo k zhotovovanému dielu prechádza na objednávatel'a dňom jeho
protokolárneho odovzdania a prevzatia.

článok Vl.
Zodpovednost'za vady

1. Zhotovitel'zodpovedá zato, Že predmet zmluvy (dielo) bude zhotovený podl'a podmienok
tejto zmluvy, príslušných noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov, vyhlášok a
ostatných všeobecne záv äzný ch pred pisov.

2. Zhotovitel' zodpovedá za vady predmetu zmluvy (diela) v zmysle s 560 a nasl.
obchodného zákonníka.

3. Záručná doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho
prevzatia predmetu zmluvy (diela) objednávatelbm.

4. Zhotovitel' sa zaväzuje začat s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy
bezodkladne od uplatnenia písomnej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo
najkratšom moŽnom čase, a to i v prípade, Že reklamáciu neuznáva. Termín odstránenia
vád sa dohodne písomnou formou. Pokial'sa zmluvné strany na termíne odstránenia vád
nedohodnú, platí, Že lehota na odstránenie vád je 20 kalendárnych dní odo dňa
doručenia písomnej reklamácie zhotovitel'ovi, ak sa zmluvné strany nedohodnÚ inak. Ak
je vada predmetu zmluvy neopravitel'ná, zhotovitel'sa zaväzu1e určiť do 5 dní od zistenia
tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. odstraňovanie záručných vád je vŽdy
bezplatné.

5. objednávatel' má právo zabezpečit odstránenie vád prostredníctvom inej organizácie, a
to na náklady zhotovitel'a v prípade, ak zhotovitel'vady diela neodstráni v lehote podl'a čl.
Vl' ods' 4' tejto zmluvy' 

Článok Vll.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

1. V prípade omeškania zhotovitel'a s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, je
objednávatel'oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnÚ pokutu vo výške 0,03% z celkovej
zmluvnej ceny predmetu zmluvy zakaŽdý $zač,atý deň omeškania.

2. V prípade omeškania zhotovitel'a s odstránením prípadných vád a/alebo nedorobkov
zistených pri prevzatí predmetu zmluvy a/alebo vád zistených počas záručnq doby, je
objednávatel' oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za kaŽdý
a1začatý deň omeškania a zakaŽdÚ vadu.

3. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou oprávnene vystavenej faktÚry
v dohodnutej lehote, je zhotovitel' oprávnený uplatniť si nárok na Úrok z omeškania vo
výške 0,03% z neuhradenej sumy zakaŽdý a1začatý deň omeškania.

č!ánok Vlll.
Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, Že povinnosť doručenia poštou sa povaŽuje za splnenú dňom
doručenia zásielky na poštovú adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy,
pričom za doručenie sa povaŽujÚ aj nasledovné niŽšie uvedené prípady.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Že ak nie je moŽné prostredníctvom poštového doručovania
doručiť zásielku druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy a jej iná
adresa nie je odosielatel'ovi ako jednej zo zmluvných strán známa, zásielka sa povaŽuje
za doručenú po uplynutí troch pracovných dní odo dňa preukázatel'ného odoslania tejto
zásielky.
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3. V prípade, ak adresát zásielky predstavujÚci jednu zo zmluvných strán odoprie prijať
doručovanú zásielku, povaŽuje sa táto doručovaná zásielka za doručenÚ dňom, ked' jej
prijatie bolo odopreté.

Článok IX'
Llcencia

1. Zhotovitel' s účinnosťou odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela poskytuje v
sÚlade s $ 65 a nasl. zákona i,. 18512015 Z' z. Autorský zákon v znení zákona č.
12512016 Z. z. (ďalej len ,,Autorský zákon'') objednávatel'ovi sÚhlas na pouŽívanie Diela
(d'alej len ,,licencia"), a to na všetky zmluvným stranám pri uzavieraní zmluvy známe
spÔsoby pouŽitia, najmä na:

a) pouŽitie diela vcelku alebo len čiastočne (po častiach) všetkými spÔsobmi
známymi ku dňu účinnosti zmluvy o dielo, najmä na jeho priame pouŽívanie
objednávatel'om pri výkone jeho činnosti,

b) vyhotoveni e rozmnoŽeniny diela,
c) spracovanie, preklad a adaptáciu diela,
d) zaradenie diela do sÚborného diela,
e) verejné vystavenie diela,
í) verejné vykonanie diela,
g) verejný prenos diela,
h) zmenu, úpravu, dokončenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu,

úpravu, preklad resp. dokončenie diela, ako aj na pouŽitie takéhoto diela,
i) spracovávanie, upravovanie a vytváranie odvodeného diela z diela, ako aj právo

udel'ovať sÚhlas tretím osobám k vykonávaniu týchto činností a takto spracované,
upravené alebo odvodené dielo d'alej uŽívať' v rozsahu podl'a tejto zmluvy,

j) udel'ovať práva na vyuŽívanie diela v rozsahu práv poskytnutých zhotovitel'om
objednávatel'ovi zmluvou o dielo akejkolVek tretej osobe, ktorá bude oprávnená
poskytovať plnenie objednávatel'ovi v súvislosti s dielom.

2' Zhotovitel' zároveň spolu s odovzdaním diela poskytuje objednávatel'ovi licenciu na
Úpravy alebo zmeny parametrov diela akoukolVek treťou stranou, t.j. zdrojové kódy.

3. Zhotovitel' touto zmluvou udel'uje objednávatel'ovi:
a) výhradnÚ licenciu k dielu,
b) licenciu v Územnom rozsahu neobmedzenom,
c) licenciu vo vecnom rozsahu neobmedzenom,
d) licenciu v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv zhotovitel'a podl'a
prísl ušných ustanoven í Autorského zákona'

4. Zhotovitel' vyhlasuje, Že je oprávnený udeliť licencie podl'a tejto zmluvy a Že udelenie
licencií podl'a tejto zmluvy nie je V rozpore so Žiadnym jeho zmluvným záväzkom a/alebo
právnym predpisom. V prípade, ak sa toto vyhlásenie ukáŽe ako nepravdivé,
objednávatel' je oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotovitel' je povinný nahradiť
objednávatel'ovivšetku škodu, ktorá mu tým vznikla.

5' Zhotovitel' vyhlasuje, Že dielo bude bez akýchkolVek právnych vád vyplývajÚcich z
autorských práv, a to v zmysle ustanovení Autorského zákona. Zhotovitel'vyhlasuje a
svojim podpisom na zmluve ručí, Že k jednotliuým plneniam zo zmluvy dodaným,
poskytnutým, vykonaným a/alebo vyfuoreným zhotovitel'om alebo tretími osobami pre
objednávatel'a:
a) má alebo vykonáva autorské práva alebo iné duševné v|astníctvo; a /alebo
b) má a/alebo vykonáva právo na ich pouŽívanie na základe licencií udelených mu tretími
stranami, ktoré k nim majú a/alebo vykonávajÚ autorské práva a/alebo iné duševné
vlastníctvo

6. Cena za poskytnutie licencií v rozsahu podla tohto článku zmluvy je zahrnutá v cene
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diela. V prípade porušenia akejkol'vek povinnosti podl'a tohto článku zmluvy zhotovitel'
zodpovedá za škodu týmto vzniknutÚ objednávatel'ovi.

článok X.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany si cenia korektné partnerské vzťahy a v súlade so svojím poslaním si ctia
vzájomné dohody a spoliehajú sa predovšetkým na dobrÚ vÔl'u druhej zmluvnej strany pri
riešení prípadných nedorozumení a problémov.

2' Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky' Vztahy medzi zmluvnými
stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniamĺ obchodného
zákonníka ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Že všetky prípadné spory, vzniknuté z právnych vzťahov ktoré
vyplývajú z tejto zmluvy, alebo ktoré súvisia s touto zmluvou, vrátane všetkých vedl'ajších
právnych vzťahov, nárokov na náhradu škody, nárokov na vydanie bezdÔvodného
obohatenia, sporov o platnosť, uýklad, zánik tejto zmluvy a pod., ktoré sa nepodarí
urovnať medzi zmluvnými stranami na základe ich vzájomných rokovaní, budú patriť do
právomoci Vecne a miestne pľíslušných súdov Slovenskej republiky'

4' Pokial' niektoré ustanovenia tejto zmluvy sÚ alebo sa stanÚ neplatnými alebo
nevymáhatel'nými, ostatné ustanovenĺa zmluvy tým zostávajú nedotknuté. Tieto
ustanovenia budÚ automaticky nahradené, príp. dodatkom k zmluve doplnené platnými a
vymáhatel'nými ustanoveniami, ktoré najviac zodpovedajú zamýšl'anému Účelu. To platí i
v prípade, ak niektoré ustanovenia chýbajÚ.

5. Prílohy Zmluvy sú nasledovné:
a) príloha č. 1

6. Zmluvu je moŽné meniť len formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, Že Zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vÔli, ktorÚ prejavili
slobodne, váŽne, určite a zrozumitel'ne, bez omylu, bez akéhoko|'vek psychického alebo
fyzického nátlaku, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

8' Zmluvné strany prehlasujÚ, Že si Zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznámili, porozumeli mu a na znak sÚhlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoručne
podpísali.

9. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom kaŽdá zmluvná strana dostane po
jednom jej rovnopise.

V Modre dňa: 15. apríla2022 \

Re
Y. L. ĺvrcnry'élä

oblastná oľganizácia
cestovného ruchu Malé Kaľpaty
v' z. Jura1Petrakovič, predseda
predstavenstvaVo 

Kte'*
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