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ZMLUVA o spolupráci 
 
uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 
I. 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:  Mesto Hlohovec 

                    Mestský úrad 

    M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

Zastúpený: Peter Dvoran, primátor     

IČO:     00312509 

DIČ:     2021273436   

Právna forma:    mesto – samospráva, zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení 

Číslo účtu:                                       100354900/5600, Dexia banka Slovensko, a.s. Trnava  

 

  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

2. Poskytovateľ služby: Hlohovecká regionálna rozvojová agentúra TTSK 

    Jarmočná č.3, 920 01 Hlohovec  

Zastúpený:   Ing. Marek Lietava 

riaditeľ 

IČO:    37840291      

DIČ:    2022482979 

Tel.:    0902 574 404  

E-mail:    m.lietava@yahoo.com 

Právna forma: záujmové združenie právnických osôb  

Zápis v registri OU TT:   VVS/2007/ZZPO-62 dňa 17.10.2007.  

Číslo účtu:                                       4005555054/7500, ČSOB a.s. 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

II. 

Preambula 

 

2.1 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení služieb, ktoré sú predmetom zmluvy.  

 

2.2 Poskytovateľ vyhlasuje, že ním zmluvne poverení projektoví manažéri sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí 

k vykonávaniu týchto služieb podľa slovenských a európskych právnych predpisov a noriem, a zároveň je 

oprávnený tieto služby objednávateľovi ponúknuť. 

 

 

III. 

Predmet zmluvy 

 

3.1 Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodať objednávateľovi Internetový portál, informujúci o produktoch 

a službách CR v okrese Hlohovec, zahŕňajúci: 

 

• návrh a spracovanie grafického dizajnu  

   • interaktívnu mapu okresu 

    • registrovanie spoločností  pôsobiacich  v cestovnom ruchu v okrese:                                                                                                                                                                                                                                                                  
        

   

 

◦ vlastná sekcia firmy (mapka, otváracie hodiny, ceny, atď.) 

 

◦ kategorizácia (ubytovanie, služby, atď.) 

 

 

◦ správa obsahu firmou, ale kontrola obsahu administrátorom 

• systém pre správu obsahu: 

    

 

◦ RSS 
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◦ správa štruktúry portálu / menu 

 

 

◦ Kalendár aktivít  regióne 

  

 

◦ Video/audio - možnosť vloženia do obsahu 

 

◦ Dotazník/anketa 

  

 

◦ Reklama - modul a počítadlo kliknutí 

 

 

◦ Vyhľadávanie na stránke 

  

 

◦ Mapa stránky 

  

 

◦ blog výpisy - zobrazenie článkov v kategórii fotogalérie 

     • optimalizácia šablóny stránky pre vyhľadávače 

  • implementácia štatistického modulu (google-analytics) 

  • zaškolenie personálu pre obsluhu portálu 

      

 

IV. 

Lehoty a podmienky vykonávania predmetu zmluvy 

 

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať služby v požadovanom rozsahu, kvalite a v dojednanom čase, resp. 

v lehotách stanovených príslušnými právnymi predpismi. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť 

poskytovateľovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčinnosť, najmä mu je povinný poskytnúť relevantné 

informácie, podklady a materiály pre kvalitné plnenie predmetu zmluvy zo strany poskytovateľa. 

 

4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať jednotlivé plnenia, ktoré sú predmetom tejto zmluvy  

 v termínoch: 

 

4.2.1 Aktivity podľa predmetu zmluvy definované v bode 3.1 v termíne do 30. 9. 2012,  

 

4.2.2 Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa. 

 

 

V. 

Cena a platobné podmienky 

 

5.1 Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov.  

  

5.2 Dohodnutá cena za činnosti označené v bode 3.1 tejto zmluvy je 33 000 EUR: 

 

5.3 Splatnosť je nasledovná: 

 

5.3.1      cena za aktivity označené v bode 3.1.1 je splatná nasledovne: 

a) 40% zo sumy uvedenej v bode 5.2. k 1.2.2012 

b) ostatných 60% zo sumy uvedenej v bode 5.2 k 30.9.2012  

 

5.4 Cena je splatná na základe: 

 

      5.4.1   daňového dokladu – faktúr - poskytovateľa, ktoré budú objednávateľovi odovzdané 1.2.2012 

a 30.9.2012. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Lehota 

splatnosti faktúry je 10 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje 

deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet poskytovateľa. 

                             

 

VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje: 

 

a) vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objednávateľa, v súlade s platnými právnymi 

predpismi, 

b) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne vykonanie 

predmetu zmluvy, 

c) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách získaných od 

objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy a to aj po skončení realizácie predmetu zmluvy, 
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d) umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom objednávateľa vykonať vecnú kontrolu a kontrolu 

obchodných dokumentov v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy. 

 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje: 

 

a) poskytnúť poskytovateľovi a ním zmluvne povereným projektovým manažérom potrebnú súčinnosť na 

riadne poskytovanie popísaných služieb,  

b) platiť poskytovateľovi dohodnutú cenu za poskytnutie služby v uvedenej lehote splatnosti, 

c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov a externých dodávateľov prác pri poskytovaní potrebných 

informácií poskytovateľovi, ktoré sú pre spracovanie predmetu zmluvy nevyhnutné. 

 

 

 

VII. 

Doba trvania zmluvy 

 

7.1 Zmluva sa uzaviera na dobu určitú, do 31.12.2012. 

 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Všetky správy alebo iné materiály vypracované poskytovateľom pre objednávateľa sú považované za 

dôverné, slúžia iba pre potreby konkrétneho predmetu plnenia. 

 

8.2 Obsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch účastníkov meniť a dopĺňať. Všetky dodatky a doplnky musia 

mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.  

 

8.3 Účastníci vyhlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle bol slobodný 

a vážny a doslovné znenie tejto zmluvy je s ich prejavom vôle v úplnom súlade. 

 

8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 

8.5 Táto zmluva bola vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva rovnopisy 

a poskytovateľ štyri rovnopisy.     

 

8.6 Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne podpísaná.  

 

 

V Hlohovci, dňa  13. apríla 2011 

 

 

 

  Za poskytovateľa:        Za  objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

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

    Ing. Marek Lietava     Peter Dvoran 
riaditeľ       primátor      

   


