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Zmluva o poskytovaní služieb 
 

uzavretá podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
 

Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 
   
 Názov:     Prešovský samosprávny kraj 
 Sídlo:     Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 
 IČO:     37870475 
 DIČ:     2021626332 
 Štatutárny orgán:   PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
 IBAN:     SK54 8180 0000 0070 0051 9082 

SK07 8180 0000 0070 0018 3726 
 
a 
 
 
Poskytovateľ:   

 Názov:     Visions Entertainment, s.r.o.    
 Sídlo:     J. Bottu 2, 917 01 Trnava 
 IČO:     45872333 
 DIČ:     2023121056 / SK2023121056 
 Štatutárny orgán:   Radoslav Drobný, konateľ 
 Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 
 IBAN:     SK7711000000002928846897 
 
 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom tejto zmluvy sú: 
 

− poradenské služby spojené s prípravou špecifikácií informačných systémov, definíciou 
požiadaviek na zhotoviteľov informačných systémov a poskytovateľov služieb v oblasti 
informačných technológií, poradenstvo pri spätnom posudzovaní zmluvných vzťahov, ako i 
pri príprave obchodných podmienok pri plánovaných zmluvách na služby v oblasti 
informačných technológií (IT) 

− poradenské služby pri plánovaní IT projektov 

− účasť vo výberových komisiách pri obstarávaní v oblasti IT 
 
1.2 Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi poradenstvo v rozsahu predmetu tejto zmluvy 

prostredníctvom svojich zamestnancov alebo zmluvných partnerov. 
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Článok 2 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

 

2.1 Objednávateľ je na účely plnenia zmluvy povinný poskytnúť Poskytovateľovi, jeho 
zamestnancom alebo ním označenej osobe všetky potrebné informácie, ktoré by mohli mať 
zásadný vplyv na plnenie predmetu zmluvy ako aj súčinnosť potrebnú pre plnenie predmetu 
tejto zmluvy. 

 
2.2 Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní poradenstva postupovať s odbornou starostlivosťou, 

poskytovať služby riadne a včas v súlade s podmienkami tejto zmluvy, pritom je povinný 
písomne upozorniť objednávateľa na všetky riziká, ktoré by mohli ohroziť  riadne a včasné 
plnenie predmetu zmluvy a poskytnúť mu informácie o stave a priebehu plnenia zmluvy. 

 
2.3 Objednávateľ je povinný na vlastné náklady ,  včas  a preukázateľným spôsobom poskytnúť 

Poskytovateľovi všetky dokumenty a podklady, ktoré sú potrebné pri plnení predmetu zmluvy 
podľa bodu 1.1., v termínoch odsúhlasených zmluvnými stranami. Pokiaľ je Objednávateľ 
v omeškaní so splnením uvedenej povinnosti, nárok Poskytovateľa na odmenu v zmysle 
článku 4.1.3. tejto zmluvy tým nie je dotknutý, a to ani v prípade, že Poskytovateľ v dôsledku 
omeškania Objednávateľa nedodrží vopred dohodnuté lehoty alebo v dôsledku omeškania 
Objednávateľa plnenie predmetu zmluvy nebude možné. Poskytovateľ bezodkladne 
upovedomí Objednávateľa o nemožnosti plnenia predmetu zmluvy.  
 

2.4 Objednávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní, informovať 
Poskytovateľa o skutočnostiach a ich termínoch, ku ktorým sa vzťahujú odmeny podľa článku 
4 tejto zmluvy. Nedodržanie tejto povinnosti, bude predmetom sankcie.   
 

2.5 Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude dodržiavať 
ustanovenia zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Poskytovateľ je povinný predmet tejto zmluvy 
vykonávať prostredníctvom legálne zamestnaných osôb, a to pod hrozbou zmluvnej sankcie 
bližšie určenej v článku 5 bod 5.2 tejto zmluvy, aj opakovane. Nárok na zaplatenie zmluvnej 
sankcie nezbavuje poskytovateľa povinnosti uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne 
v súvislosti s porušením povinnosti poskytovateľa. 

 
 

Článok 3 
Miesto, termín plnenia a komunikácia 

 

3.1 Miestom plnenia je sídlo objednávateľa, pričom podľa charakteru činnosti uvedenej v článku 
 1 môže byť činnosť vykonávaná aj v sídle poskytovateľa. 
 
3.2 Strany môžu mať záujem počas doby plnenia tejto zmluvy navzájom komunikovať 

elektronickou formou. Nemožno však zaručiť bezpečnosť elektronického prenosu informácií 
ani ich ochranu pred vírusmi, ani bezchybnosť. Tieto informácie možno zachytiť, poškodiť, 
stratiť, zničiť, môžu sa doručiť neskoro, neúplné alebo inak znehodnotené, alebo ich 
používanie nemusí byť bezpečné. Obidve strany potvrdzujú, že tieto riziká akceptujú 
a povoľujú vzájomnú elektronickú komunikáciu.  
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Článok 4 

Cena, fakturačné a platobné podmienky 

 
4.1 Zmluvná cena podľa tejto zmluvy je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zahŕňa všetky náklady 
poskytovateľa súvisiace s poskytnutím služieb. 
 

4.2 Objednávateľ vystaví objednávku na poskytovanie poradenských služieb na predmet zákazky 
na obdobie 24 mesiacov s uvedením jednotkovej ceny za hodinu poradenských služieb podľa 
ponuky poskytovateľa. Poskytovateľ fakturuje mesačne skutočne vykonané služby na základe 
požiadaviek verejného obstarávateľa, zadané osobne, e-mailom, telefonicky alebo listom. 
Základom pre výpočet odmeny je jednotková cena, ktorú uviedol vo svojej ponuke a ktorá je 
uvedená v objednávke verejného obstarávateľa. Predpokladom uhradenia faktúry a jej 
súčasťou je objednávateľom odsúhlasený výkaz činností poskytovateľa vykonaných v mesiaci, 
za ktorý je vystavená faktúra. 
 

4.3 Maximálna cena celkom počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy za všetky poskytnuté služby 
špecifikované v tejto zmluve nepresiahne sumu 30 000,- EUR celkom (slovom tridsaťtisíc eur 
bez DPH). Odhadovaný rozsah poskytovania služieb je 1 080 hodín, tento rozsah nemusí byť 
počas platnosti zmluvy vyčerpaný, resp. môže byť prekročený za predpokladu, že celková 
výška fakturovanej odmeny neprekročí sumu podľa predchádzajúcej vety. 

 
4.4 Splatnosť vystavených faktúru je 30 kalendárnych dní.  

 
4.5 Bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové poplatky veriteľa znáša veriteľ. 

 
 

Článok 5 

Zmluvné sankcie a náhrada škody 

 
5.1 V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má objednávateľ právo fakturovať 

poskytovateľovi úrok z omeškania maximálne vo výške 0,06% z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania.  
 

5.2 V prípade porušenia povinnosti Poskytovateľa podľa článku 2.2 a 2.5 alebo porušenia 
povinností zadefinovaných v článku 6.1, 6.5 a 6.6 tejto zmluvy mu bude Objednávateľom 
fakturovaná sankcia vo výške 200 EUR (dvesto EUR) za každé jedno porušenie.  
 

5.3 V prípade porušenia povinnosti Objednávateľa podľa článku 2.4 tejto zmluvy mu bude 
Poskytovateľom fakturovaná sankcia vo výške 200 EUR (dvesto EUR) za každé jedno 
porušenie.  
 
 
 

Článok 6 

Ochrana dôverných informácií 
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6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvie v súvislosti s plnením tejto zmluvy, a to i vtedy, ak nemajú charakter obchodného 
tajomstva, a o skutočnostiach, ktorých šírenie navonok by sa mohlo akýmkoľvek spôsobom 
dotknúť obchodných záujmov alebo dobrého mena Poskytovateľa alebo jeho obchodných 
partnerov a Objednávateľov. 
 

6.2 Poskytovateľ je oprávnený vyhotoviť si kópie, odpisy alebo výpisy z akýchkoľvek pracovných 
materiálov a podkladov v akýchkoľvek podobách, vrátane databáz a iných dát v nehmotnej 
podobe, len pre účely naplnenia tejto zmluvy.  
 

6.3 Dôvernou informáciou sa rozumie taká informácia, ktorú písomne označí zmluvná strana, 
ktorá informáciu poskytuje, za dôvernú, vrátane informácií týkajúcich sa obchodných údajov 
alebo údajov o produktoch, materiáloch a metodológiách, vlastnených príslušnou zmluvnou 
stranou, vrátane know – how.  
 

6.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia dostatočné poučenie pre všetky osoby, ktoré sa na 
ich strane budú zúčastňovať na plnení tejto zmluvy, o podstate dôvernej informácie v zmysle 
tejto zmluvy a nevyhnutnosti jej utajenia v súlade s touto zmluvou. Prístup k dôverným 
informáciám bude obmedzený na tých zamestnancov zmluvnej strany, ktoré tieto informácie 
potrebujú poznať na účely a v rozsahu, vymedzenom touto zmluvou. Zmluvné strany sú 
povinné zabezpečiť, aby záväzok utajenia dôverných informácií v zmysle tejto zmluvy 
prevzali všetky tretie osoby, ktoré sú odlišné od samotných zmluvných strán a ktoré sa budú 
zúčastňovať na plnení tejto zmluvy. Splnenie tohto záväzku je príslušná zmluvná strana 
povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany preukázať. 
 

6.5 Zmluvné strany sa zaväzujú zaobchádzať s dôvernými informáciami ako s predmetom 
obchodného tajomstva, najmä uchovávať ich v tajnosti a zabezpečiť vykonanie všetkých  
právnych a technických opatrení, zabraňujúcich ich neoprávnenému sprístupneniu tretej osobe 
či ich zneužitiu, a to v rozsahu a spôsobom primeraným stupňu utajenia príslušnej dôvernej 
informácie a jej zrejmému významu, alebo významu, ktorý tejto dôvernej informácii zreteľne 
priradí tá zmluvná strana, ktorej príslušná dôverná informácia prislúcha. 
 

6.6 Zmluvné strany môžu poskytnúť tieto dôverné informácie len svojim zamestnancom alebo 
zmluvným partnerom v rozsahu nutnom pre riadne plnenie predmetu tejto zmluvy, pri súčasnej 
realizácii vyššie uvedených opatrení. Informácie označené ako dôverné nesmú byť kopírované 
alebo reprodukované bez písomného súhlasu zmluvnej strany, ktorá tieto informácie poskytla. 
 

6.7 Porušením vyššie zadefinovaných povinností nie je plnenie povinností, ktoré zmluvným 
stranám vyplývajú z platnej právnej úpravy.  
 

 

Článok 7 

Platnosť zmluvy 

 
7.1 Táto Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná v súlade 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle objednávateľa v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom  
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prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Ustanovenia osobitných predpisov tým 
nie sú dotknuté. 
 

7.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do splnenia všetkých povinností v nej vyplývajúcich.   
  
7.3. Ustanovenia článkov 4 - 6 zostávajú v platnosti aj v prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy.  
 
7.4.  V prípade zmeny alebo zániku záväzku inak ako splnením, bez zavinenia Poskytovateľa 

zostáva nárok na odmenu zachovaný vo výške stanovenej v článku 4.1. v rozsahu výkonov a 
činností vykonaných poskytovateľom , odsúhlasených objednávateľom a neuhradených 
objednávateľom do doby zániku zmluvného vzťahu Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
zostávajúcu časť odmeny do 30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Poskytovateľom 
po dátume zmeny, zániku alebo zrušenia zmluvy. Predpokladom uhradenia faktúry je 
objednávateľom odsúhlasený výkaz činností poskytovateľa. 

7.5. Zmluvu je možné ukončiť aj : 

        - dohodou zmluvných strán,  

        - písomnou výpoveďou v mesačnej výpovednej dobe , ktorá začína plynúť prvým dňom 
mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane  

         - odstúpením od zmluvy , z dôvodu neplnenia takých zmluvných povinností, ktoré majú 
podstatný vplyv na splnenie účelu zmluvy , odstúpenie je platné dňom doručenia druhej 
zmluvnej strane za predpokladu, že v ňom bude uvedený konkrétny dôvod odstúpenia  

7.6. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí porušením zmluvných 
povinností. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 
8.1 Táto Zmluva sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny je možno uskutočniť len 

v písomnej forme na základe úplného a vzájomného konsenzu oboch Zmluvných strán.  
8.2. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné či neúčinné, 

zostávajú ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného či 
neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
upravujúce otázku vzájomného vzťahu Zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú upraviť 
svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojim výsledkom najlepšie zodpovedá zámeru 
neplatného, respektíve neúčinného ustanovenia. 
 

8.3 Na vzťahy upravené touto zmluvou ako aj na vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa primerane 
použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
8.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, týkajúce sa plnenia tejto zmluvy 

predovšetkým vzájomným rokovaním zástupcov zmluvných strán do 5 pracovných dní od 
výzvy jednej zo zmluvných strán. Ak sa spor takýmto spôsobom nevyrieši, bude sa riešiť 
prostredníctvom miestne príslušného súdu Slovenskej republiky. 
 

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že opakovane neprevzatá písomnosť sa považuje za doručenú 
prvým dňom po dni jej vrátenia adresátovi.  
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8.6 Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden 

originál. 
 
 

 
V Trnave, dňa 6.3.2020 V Prešove, dňa 7.4.2020 
 
 

Za Poskytovateľa:    Za Objednávateľa: 

 
 
 
 
                  v.r.            v.r. 
...........................................     .................................................. 
Radoslav Drobný, konateľ PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
 
 
 
 
 
 
Táto Zmluva bola zverejnená dňa: 07.04.2020 
Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 08.04.2020 


