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ZMLUVA  

O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

uzavretá podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

Poskytovateľ: W.R.P.R. s.r.o.  
 Palárikova 21, 811 04 Bratislava  

V mene spoločnosti koná: Mgr. Ivan Rudolf, konateľ  

Bankové spojenie:  ČSOB  

Číslo účtu:  4018381399/7500  

IČO:  47209518 

IČ DPH:  SK2023800746 

IBAN:  SK0675000000004018381399 

SWIFT: CEKOSKBX  

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 90185/B 

(ďalej len ako „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka  
  Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  

Zastúpený:  Ing. Vladimír Bajan, starosta  

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:  1800599001/5600 

IBAN:  SK4156000000001800599001  

IČO:  00 603 201  

IČ DPH:  2020936643  

 (ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

Preambula 

 

Zmluvné strany sa za podmienok stanovených touto Zmluvou, navzájom dohodli o spolupráci pri 

poskytovaní služieb vonkajšej reklamy (outdoor). 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi služby počas doby trvania tejto 

Zmluvy, podľa bodu 1.2. tohto článku na realizáciu vonkajšej reklamy (ďalej len ako 

„Outdoor“), ktorá sa bude realizovať na území Bratislavy. Cieľom kampane je zvýšiť 

povedomie, vysvetliť a informovať obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka o novom 

systéme parkovania, s poukázaním na výhody, a tiež nastaviť efektívny spôsob externej 

komunikácie voči obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

2 Poskytovateľ sa zaväzuje na účely Outdooru poskytnúť Objednávateľovi predovšetkým 

nasledujúce služby (ďalej spolu len ako „Služby“): 

 Teasingová vonkajšia reklama, s použitím starých vrakov áut 

 50 ks bilboardov v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 Séria roadshow spojená s rozdávaním informačných letákov 

3 Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť odplatu za riadne a včas ním poskytnuté 

Služby za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 
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Článok II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1 Poskytovateľ je povinný: 

 poskytovať Služby v súlade s touto Zmluvou, príslušnými právnymi predpismi, záujmami 

a pokynmi Objednávateľa, riadne a včas, v požadovanej kvalite a množstve, s vynaložením 

odbornej starostlivosti a na zodpovedajúcej profesionálnej úrovni, 

 upozorniť Objednávateľa na prípadnú nesprávnosť alebo nevhodnosť jeho pokynov, a na 

okolnosti, ktoré podľa jeho posúdenia môžu mať vplyv na poskytovanie Služieb alebo 

zmenu pokynov Objednávateľa, 

 písomne oznámiť Objednávateľovi meno/obchodné meno subdodávateľa jednotlivých 

Služieb, ak sa rozhodne Poskytovateľ zabezpečiť jednotlivé Služby formou subdodávky. 

Poskytovateľ však zodpovedá za výkon Služieb subdodávateľom tak, akoby Služby 

vykonával sám; Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť konkrétneho 

subdodávateľa,  

 zabezpečiť všetky povolenia, súhlasy orgánov, prípadne uskutočniť ďalšie potrebné kroky 

v súlade s príslušnými  právnymi predpismi, 

 odovzdať všetky diela vytvorené Poskytovateľom alebo osobami ním poverenými 

bezodkladne po skončení Kampane ak nestanoví Objednávateľ inak, a to v rozsahu, počte 

a formáte podľa požiadaviek Objednávateľa,  

2  Objednávateľ  je povinný: 

 zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu za podmienok uvedených v tejto zmluve, 

 vytvoriť Poskytovateľovi náležité podmienky pre poskytovanie Služieb, najmä mu 

poskytnúť všetky potrebné doklady, podklady a informácie, 

 poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na plnenie záväzkov Poskytovateľa podľa 

Zmluvy.  

 

Článok III. 

Odplata a spôsob jej úhrady 
 

1 Za riadne a včasné poskytovanie Služieb podľa Zmluvy prináleží Poskytovateľovi odplata, 

v celkovej výške 19. 500 EUR,-  bez DPH (slovom: deväťnásťtsícpäťsto euro) (ďalej len 

„Odplata“). K predmetnej sume sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov. 

2 Vo výške Odplaty sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady súvisiace s poskytovaním 

Služieb v zmysle tejto  Zmluvy, ak sa Zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.  

3 Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi potrebu prekročenia Odplaty alebo 

ktorejkoľvek jej časti bez zbytočného odkladu. Poskytovateľ však berie na vedomie, že 

Odplata je fixná, nemenná, a k zvýšeniu Odplaty môže dôjsť len na základe predchádzajúcej 

písomnej dohody Zmluvných strán.  

4 Zmluvné strany sa dohodli, že Odplata bude uhradená nasledujúcim spôsobom: 

a. čiastku vo výške 10.000 Eur + DPH z celkovej výšky Odplaty, Objednávateľ  uhradí na 

základe faktúry, riadne a včas vystavenej Poskytovateľom a doručenej na adresu 

Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Poskytovateľ je povinný doručiť faktúru, 

ktorá bude spĺňať všetky náležitosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi, 

Objednávateľovi najneskôr do 15 dní od účinnosti zmluvy. Takto doručená faktúra bude 

splatná do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi;  

b. čiastku vo výške  9.500 + DPH Eur z celkovej výšky Odplaty, Objednávateľ  uhradí na 

základe faktúry, riadne a včas vystavenej Poskytovateľom a doručenej na adresu 

Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Poskytovateľ je povinný doručiť faktúru, 

ktorá bude spĺňať všetky náležitosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi, 

Objednávateľovi najneskôr do 15.12.2015. Takto doručená faktúra bude splatná do 14 

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi; 
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5 Odplata sa považuje za zaplatenú dňom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet 

Poskytovateľa. 

6 Faktúry vystavené Poskytovateľom a doručené Objednávateľovi musia spĺňať zákonom 

stanovené náležitosti daňového dokladu. V prípade ak faktúry budú vystavená v rozpore 

s predchádzajúcou vetou, je Objednávateľ oprávnený vrátiť Poskytovateľovi takto vystavené 

faktúry na prepracovanie. Vrátením faktúr na prepracovanie prestáva platiť pôvodná lehota 

splatnosti a nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia správne vyhotovenej 

faktúry Poskytovateľom Objednávateľovi. 

7 Zmluvné strany sa dohodli v prípade neuhradenia faktúr podľa bodu 3.4. písm. a) a b) 

Objednávateľom riadne a včas, má Poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,025 

% za každý začatý deň omeškania. 

 

Článok IV. 

Trvanie zmluvy 

 

1   Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch Zmluvných strán a účinnosť 

nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. 

2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2015. 

3      Túto Zmluvu je možné ukončiť: 

a.  písomnou dohodou Zmluvných strán; 

b.  písomným odstúpením Zmluvných strán v prípade podstatného porušenia povinností 

vyplývajúcich zo Zmluvy druhou Zmluvnou stranou. Podstatným porušením povinností zo 

strany Poskytovateľa, sa rozumie porušenie povinností uvedených v čl. 2. tejto Zmluvy. 

Podstatným porušením povinností zo strany Objednávateľa sa rozumie porušenie 

povinností uvedených v čl. 3 tejto Zmluvy.  Následky odstúpenia nastávajú dňom 

doručenia písomného odstúpenia druhej Zmluvnej strane. 

 

Článok V. 

Osobitné dojednania 
 

1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov 

tejto Zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre 

ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy. 

2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti 

s činnosťou podľa tejto Zmluvy sú dôverné a neprezradia ich tretej osobe a ani ich nepoužijú 

v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. 

3 Poskytovateľ sa týmto zaväzuje upraviť si právne vzťahy so všetkými osobami (t.j. 

autori/spoluautori diela a pod.), ktorých duševná tvorivá činnosť bola alebo kedykoľvek 

v budúcnosti bude využitá pri poskytovaní Služby, predmetom ktorej je alebo môže byť dielo, 

ktoré je predmetom ochrany autorského práva v zmysle platných právnych predpisov, tak, aby 

Poskytovateľ  bol oprávnený udeliť Objednávateľovi licencie výlučne vo svojom mene a aby 

na svoj účet vykonával všetky majetkové práva autorov alebo spoluautorov diela alebo inej 

osoby, ktorá bude mať iné práva z priemyselného alebo duševného vlastníctva k dielu, resp. k 

tým jeho častiam, ktoré budú predmetom autorského práva alebo iného práva duševného 

vlastníctva, a aby bol Poskytovateľ oprávnený uzavrieť túto zmluvu a vykonávať práva 

a povinnosti z nej bez akéhokoľvek obmedzenia alebo ohrozenia práv Objednávateľa. 

4 Na základe tejto zmluvy udeľuje Poskytovateľ Objednávateľovi súhlas na použitie diela 

(licencia) a bezodplatne poskytuje Objednávateľovi nevýhradnú licenciu na používanie 

poskytnutého diela (ako autorského diela v zmysle Autorského zákona), v súlade s účelom 

podľa tejto zmluvy, s účinnosťou odo dňa dodania diela, resp. jeho časti a na neobmedzenú 

dobu. 
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5 Vlastnícke právo k dielu, ktoré sa má podľa tejto zmluvy stať vlastníctvom Objednávateľa, 

nadobudne Objednávateľ dňom odovzdania a prevzatia diela resp. jeho časti. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 
1 Zmena tejto Zmluvy je možná len po dohode Zmluvných strán, prostredníctvom písomných 

chronologicky očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve. 

2 Vzťahy, ktoré nie sú v tejto Zmluve osobitne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení a ustanoveniami ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3 Táto Zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch rovnakej právnej sily, štyri pre 

objednávateľa, dve pre poskytovateľa. 

4 Obe Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, a že Zmluva 

bola uzatvorená po vzájomnej dohode ako prejav ich slobodnej vôle, určite, vážne a 

zrozumiteľne a nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz dohody o 

všetkých ustanoveniach tejto Zmluvy pripájajú Zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy. 

 

 

V Bratislave, dňa: 02.09.2015                V Bratislave, dňa: 02.09.2015 

 

 

 

 

 

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

          Mgr. Ivan Rudolf       Vladimír Bajan 

      konateľ              starosta 

 

  

 


