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Zmluva o poskytovaní služieb 
uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Zmluvné strany 

Názov: Acreativ s.r.o. 

Sídlo: Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov 

IČO: 50439405 

IČ DPH: SK2120321247 
Zapísaný: Obch. register Prešov, odd. Sro, vl.č. 33235/P 

Názov banky: VÚB banka, a.s. 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK31 0200 0000 0037 0919 9655 

Zastúpený: Adrián Zuščin 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Názov: Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA 

Sídlo: Mokroluh 135, 086 01 Rokytov 

Kancelária: Mokroluh 135, 086 01 Rokytov 

IČO: 42382670 

DIČ: 2120068709 

Názov banky: VÚB banka, a.s. 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK74 0200 0000 0033 3771 8951 

Zastúpený: Marián Beňa – predseda MAS 

(ďalej len „objednávateľ“ a spolu s „poskytovateľom“ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

uzatvárajú túto zmluvu za nasledovných zmluvných podmienok: 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi a dodávať 

služby špecifikované v bode 2 tohto článku zmluvy riadne, v pravidelne dohodnutom 

termíne resp. podľa nevyhnutnej potreby aj v iných termínoch a za dohodnutých podmienok 

v zmysle tejto zmluvy a záväzok objednávateľa za poskytnuté služby platiť poskytovateľovi 

sumu vo výške dohodnutej v tejto zmluve. 

 

2. Predmetom zmluvy je grafický návrh, tlač a dodanie KALENDÁRA MAS HORNÁ 

TOPĽA 2020 (ďalej len ako „Kalendár MAS“), ktorý bude zaujímavo prezentovať MAS 

HORNÁ TOPĽA. Kalendár bude slúžiť ako prezenčný materiál MAS, v ktorom budú 

zakomponované fotografie z územia MAS. 

 

3. Požiadavky pre vydanie Kalendára MAS: formát A3, tlač plnofarebná, obálka krieda 

lesklá vrátane fólie 170 gr., vnútro krieda lesklá 140 gr., väzba dratená, počet strán: 12, 

zadná strana biely vrúbkovaný papier, respektíve ekvivalent. Pre dizajn Kalendára MAS 

je záväzným východiskovým podkladom Manuál pre informovanie a komunikáciu v rámci 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorý je zverejnený na odkaze: 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=935&navID2=935&sID=43&id=10456 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=935&amp;navID2=935&amp;sID=43&amp;id=10456
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4. Predmet  zmluvy  je  financovaný  z prostriedkov  Európskej  únie  (EPFRV  2014-2020)  a 

štátneho rozpočtu SR v rámci projektu „Animácia stratégie MAS HORNÁ TOPĽA“ (kód 

projektu: 309190N879), ktorý bol podporený cez Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 

 

Článok II. 

Povinnosti poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby uvedené v článku I. tejto zmluvy pravidelne 

riadne a včas. 
 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje priebežne konzultovať jednotlivé služby so zodpovedným 

zástupcom objednávateľa resp. aktuálny manažér MAS, telefonicky alebo elektronickou 

komunikáciou na kontaktoch uvedených v záhlaví zmluvy. 
 

3. Poskytovateľ  sa  zaväzuje,  že  neposkytne  informácie,  ktoré  sa  dozvie  v súvislosti      s 

poskytovaním služieb tretím osobám a zároveň sa zaväzuje zabezpečiť, že vyššie uvedené 

informácie nebudú tretím osobám poskytnuté. 
 

4. Poskytovateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť a bezodkladne ho 

informovať  o  vzniknutých   komplikáciách  a   riziku,   že   služby  nebudú  poskytnuté   v 

dohodnutej lehote podľa článku V. tejto zmluvy. Ak tieto povinnosti poskytovateľ nesplní, 

má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 
 

5. Poskytovateľ   (dodávateľ)   je   povinný   strpieť   výkon   kontroly/auditu   súvisiaceho    s 

dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP uzavretej 

medzi objednávateľom a PPA na projekt „Animácia stratégie MAS HORNÁ TOPĽA“, a to 

oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. 

 

Článok III. 

Povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť sa s poskytnutými službami a prevziať poskytnuté 

služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, ak budú zhotovené bez vád, riadne a včas a       v 

súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 
 

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť za dielo odmenu dohodnutú podľa článku IV. Tejto 

zmluvy. 
 

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť všetky podklady potrebné k zhotoveniu diela podľa 

článku I. zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi pri poskytovaní 

služieb náležitú súčinnosť, t. j. dodá texty a obrázky do Kalendára MAS a tiež bude 

zodpovedať za jeho obsah. 
 

4. Objednávateľ je povinný platiť odmenu za poskytnuté služby v dohodnutom termíne. 

Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať poskytovateľa o skutočnosti, že 

poskytnuté služby vykazujú vady resp. nie sú poskytnuté v dostatočnej kvalite. 
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Článok IV. 

Odmena za služby a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene pre vydanie „KALENDÁRA MAS HORNÁ TOPĽA 

2020“ vo výške =4186,08 € (slovom Štyritisícstoosemdesiatšesť eur, 100/08 centov). 

 

2. Dohodnutá výška odmeny bude poskytovateľovi uhradená bankovým prevodom na číslo 

účtu poskytovateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy v sume uvedenej v bode 1 tohto článku. 

Výška odmeny uvedená v tomto článku je konečná a nemenná. Meniť sa môže len na 

základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. 
 

3. Dohodnutá výška odmeny je stanovená na základe predloženej cenovej ponuky v rámci 

obstarávania na predmet zákazky „KALENDÁR MAS HORNÁ TOPĽA 2020.“ 
 

Článok V. 

Termín dodania služieb miesto plnenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli,  že poskytovateľ je povinný zrealizovať  predmet zákazky      v 

termíne do 30 dní od účinnosti zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať služby v 

rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. I a II tejto zmluvy na základe dodacieho listu, resp. 

preberacieho protokolu. 
 

2. Dojednaný termín poskytovania služieb sa predlžuje o dni, v ktorých nebude možné 

pokračovať v poskytovaní služieb z dôvodov zapríčinených živelnými pohromami, alebo 

inými nepredvídateľnými udalosťami nezapríčinenými poskytovateľom, na ktoré nemá 

poskytovateľ vplyv. Tomuto režimu podlieha tiež nemožnosť riadneho poskytnutia služieb 

pre závažné prekážky vzniknuté na strane objednávateľa. 
 

3. Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo objednávateľa. 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky 

 

1. Cena za služby bude uhradená zo strany objednávateľa na základe faktúry vystavenej 

poskytovateľom. Faktúra musí obsahovať všetky potrebné náležitosti daňového dokladu 

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Pokiaľ faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, bude predávajúcemu vrátená na 

dopracovanie. O lehotu počas ktorej mal predávajúci faktúru na prepracovanie, bude 

predĺžená splatnosť tejto faktúry. 
 

2. Predávajúci predloží faktúru pre objednávateľa v dvoch origináloch. 

 

Článok VII. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak: 
a) objednávateľ aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia 

tejto zmluvy, 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: 

a) poskytovateľ riadne neposkytol služby bez vád v lehote podľa ustanovenia článku 

V. tejto zmluvy. 
b) poskytovateľ napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto 

zmluvy. 
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3. Odstúpenie od tejto zmluvy sa vykoná v písomnej forme a zašle sa na adresu druhej 

zmluvnej strany. 

 

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými na území SR. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v 

prípade neplnenia zmluvy sa zmluvné strany spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 
 

2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody formou písomných 

očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 
 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 
 

4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátene 

prípadných dodatkov na webovej stránke objednávateľa. 
 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 

Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. 
 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 

predovšetkým dohodou, iba v prípade neúspechu takéhoto spôsobu riešenia súdnou cestou. 
 

7. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch písomných vyhotoveniach, pričom každá zo 

zmluvných strán dostane dve vyhotovenia. 
 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju 

slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok 

a na znak vôle byť ňou viazaný ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Bardejove dňa 25.11.2019 V Mokroluhu dňa 25.11.2019 

 

 

 

 

 
 

............................................. ............................................. 
 

Poskytovateľ Objednávateľ 
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