ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB
č. [04/2019]
uzatvorená podľa ustanovení podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), medzi:

(1)
Obchodné meno:
get like plus, spol. s r.o.
so sídlom:
Vietnamská 49, 821 04 Bratislava
IČO:
50 640 551
DIČ:
2120411645
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:
SK16 0900 0000 0051 2439 2248
zastúpená:
Štefan Modrič, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
108172/B
(ďalej len „Agentúra“)
a
(2)
Obchodné meno:

SEVERNÝ SPIŠ – PIENINY

so sídlom:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obchodná 1
42234182
2023510357
VÚB, a.s.
SK42 0200 0000 0029 9111 4859
SK27 0200 0000 0029 9112 4053
zastúpená:
Mary Ann Gurega , predsedníčka predstavenstva
Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny bola registrovaná na
Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dňa 06.02.2012 pod číslom
07984/2012/SCR (ďalej len „Klient“)
(Agentúra a Klient spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo („Zmluvná
strana“)
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PREDMET ZMLUVY
1.1

1.2

1.3

Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky
a spôsob realizácie predmetu tejto Zmluvy, ktorým je poskytovanie poradenských
služieb v oblasti styku s verejnosťou a médiami a online komunikáciu za podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Agentúry poskytovať Klientovi služby v oblasti
mediálnej komunikácie public relations (ďalej len „PR“) vymedzené v bode 1.3 tejto
Zmluvy.
Na dosiahnutie účelu tejto zmluvy sa Agentúra zaväzuje vykonávať pre Klienta
nasledovné činnosti v uvedenom rozsahu, a to najmä:
- Copywriting článkov a textov
- Medialobingové aktivity
- Monitoring médií
- Poradenstvo v oblasti PR
- Komunikácia s blogermi a Influencermi pre potreby podpory online komunikácie
(spolu ďalej len „Služby”).
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1.4
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SPÔSOB PLNENIA
2.1

2.2

2.3
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Zmluvné strany sa dohodli, že Agentúra bude poskytovať Klientovi poradenské služby
v oblasti public relations (PR). Pod pojmom poradenské služby v oblasti PR sa
rozumie: media lobing a zabezpečenie mediálneho priestoru. Ďalej poskytnutie
krízovej komunikácie v prípade vyžiadania Klientom a poskytnutie mediálneho
tréningu Klientovi. Súčasťou poradenských služieb je vypracovanie PR článkov
určených na medializáciu.
Agentúra sa zaväzuje, že bude vyvíjať maximálne úsilie, aby počet mediálnych
výstupov o produktoch a službách Klienta, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, bol čo
najvyšší tak, aby prispeli k vytvoreniu pozitívneho imidžu Klienta. Za mediálny výstup
sa považuje textový, online-ový a audiovizuálny produkt uverejnený v prostredí
printových a elektronických médií, televíznych a rozhlasových staníc i v prostredí
tlačových agentúr. Mediálny výstup je uznaný vtedy, ak je v ňom splnená
implementácia kľúčových slov: severný Spiš a Pieniny, Pieniny, región severného
Spiša a Pienin, OOCR Severný Spiš Pieniny, severný Spiš.
Agentúra je povinná oznámiť Klientovi bez zbytočného odkladu všetky skutočnosti,
ktoré zistila pri vykonávaní činností podľa tejto Zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na
zmenu pokynov a/alebo požiadaviek Klienta. Agentúra je povinná chrániť práva a
oprávnené záujmy Klienta. Agentúra nie je viazaná pokynmi Klienta, ak sú tieto v
rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak pokyny Klienta
podľa názoru Agentúry zásadným spôsobom odporujú záujmom Klienta, ktoré sú
Agentúre oznámené, je Agentúra povinná na nevhodnosť takýchto pokynov Klienta
upozorniť. Za dôsledky vykonania alebo nevykonania takýchto pokynov je
zodpovedný výlučne Klient.

ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1

3.2

3.3
3.4
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Klient sa zaväzuje počas platnosti tejto Zmluvy platiť Agentúre za poskytovanie
Služieb vykonávaných podľa tejto Zmluvy dohodnutú odmenu, a to vo výške
spôsobom a za podmienok ďalej stanovených v tejto Zmluve.

Odmena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán sumou
vo výške 7000,- EUR. Klient sa zaväzuje zaplatiť Agentúre dohodnutú odmenu na
základe faktúry a to v dvoch splátkach 3.500, - EUR do 30.10.2019 a 3.500,- EUR do
31.12.2019. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované príslušnými
právnymi predpismi. Odmena Agentúry je konečná
a zahŕňa všetky náklady
Agentúry, ktoré jej v súvislosti s vykonávaním činností podľa tejto Zmluvy môžu
vzniknúť.
Klient sa zaväzuje zaplatiť Agentúre dohodnutú odmenu podľa článku 3 bod 3.1
Zmluvy na základe faktúry. Odmena je splatná do 14 dní od doručenia faktúry
Klientovi, a to bezhotovostne na účet Agentúry uvedený na faktúre.
Agentúra doručí faktúru Klientovi na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy a zároveň
mailom na salatova@visitspis.sk.
Aktivity nad rámec dohodnutého rozsahu prác, na ktorých sa Zmluvné strany dohodli,
sa vždy robia po individuálnej konzultácii s Klientom a budú spoplatnené osobitne
podľa dohody Zmluvných strán.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
4.1

4.2

Agentúra sa zaväzuje profesionálne, s odbornou starostlivosťou vykonávať
poradenské služby podľa tejto Zmluvy v súlade so záujmami Klienta, podľa jeho
pokynov a požiadaviek
a v súlade s účelom, ktorý má byť podľa tejto Zmluvy
dosiahnutý
Agentúra sa zaväzuje:
a) bezodkladne
informovať
Klienta
o prípadných
obmedzeniach
alebo
skutočnostiach, ktoré ohrozujú včasné a riadne dodanie Služieb

2

4.3

4.4

4.5
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ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
5.1

5.2

5.3
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Agentúra zodpovedá za škodu spôsobenú vadami, chybami alebo inými nedostatkami
činnosti Agentúry, ktorými sú najmä oneskorené, nedostatočné, rozporné, nekvalitné
a/alebo zmätočné dokumenty, pokyny, návrhy, pripomienky a odporúčania
poskytnuté Klientovi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
Agentúra sa zbaví zodpovednosti za škodu, ak preukáže, že vady, boli spôsobené
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka, a ktoré
vznikli v dôsledku konania a/alebo nekonania Klienta.
Agentúra nezodpovedá za vady plnenia tejto Zmluvy, ktoré sú spôsobené
neposkytnutím potrebných informácií alebo nepresnosťou alebo neúplnosťou
poskytnutých informácií Klientom alebo ich oneskoreným dodaním Agentúre.

ZMLUVNÉ SANKCIE
6.1

6.2
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b) bez zbytočného odkladu prerokovávať s Klientom všetky otázky, ktoré by mohli
negatívne ovplyvniť priebeh zariaďovania dohodnutej záležitosti a oznamovať
všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť oprávnený záujem Klienta.
Klient sa zaväzuje:
a) poskytnúť všetky informácie a podklady, ktoré sú potrebné na riadne
zabezpečenie záležitostí predmetu Zmluvy, za ktorých správnosť Klient
zodpovedá
b) bezodkladne informovať Agentúru o prípadných zmenách pri zariaďovaní Služieb
predmetu Zmluvy
c) v primeranej lehote poskytnúť všetky potrebné doklady pre riadne poskytovanie
Služieb, za správnosť (obsahovú a odbornú) ktorých zodpovedá Klient. V prípade,
že Klient poskytne nesprávne informácie, alebo doklady alebo ich poskytne
oneskorene, zodpovedá Agentúre za vzniknutú škodu v plnom rozsahu. Pokiaľ
Klient takýmto konaním znemožní Agentúre splnenie predmetu tejto Zmluvy, je
povinný uhradiť mu odmenu, ako keby bol predmet Zmluvy splnený.
d) poskytovať Agentúre na jej požiadanie potrebné konzultácie v primeranom
rozsahu.
Klient berie na vedomie, že dosiahnutie účelu tejto Zmluvy je podmienené
poskytovaním riadnej a včasnej súčinnosti z jeho strany. Zmluvné strany sa
zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto
Zmluvy a budú sa včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich
spoluprácu.
Obe zmluvné strany, Klient aj Agentúra, vynaložia maximálne úsilie, aby zaistili, že
zástupcovia oboch zmluvných strán budú včas pozývaní na všetky významné interné
a externé rokovania zaoberajúce sa stratégiou a inými aspektmi cieľovej spoločnosti,
akoukoľvek transakciou a ostatnými službami, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, aby
obe zmluvné strany mali dostatok času zariadiť si nevyhnutné záležitosti a mohli sa
na ne pripraviť a zúčastniť sa ich.

Agentúra si môže uplatniť v prípade omeškania s plnením peňažných záväzkov
Klienta úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy, a to za každý deň
omeškania. (Prostredníctvom samostatnej faktúry.) Agentúra je oprávnená odstúpiť
od Zmluvy v prípade, ak je Klient v omeškaní s platením odmeny podľa tejto Zmluvy
o viac ako 30 dní po splatnosti.
Klient si môže v prípade omeškania s vykonaním Služby o viac ako 3 dni uplatniť
u Agentúry zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR (slovom jednosto eur). Tento nárok
zaniká, ak Klient poskytne potrebné informácie Agentúre oneskorene.

DOBA PLATNOSTI ZMLUVY A UKONČENIE
7.1
7.2

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.08.2019 do 31.12.2019
Túto Zmluvu je možné ukončiť:
3

7.1

7.2

8

MLČANLIVOSŤ
8.1

8.2
8.3

8.4
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a) kedykoľvek písomnou dohodou Zmluvných strán
b) odstúpením
c) výpoveďou aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac a začína
plynúť nasledujúci mesiac po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej
Zmluvnej strane. Počas plynutia výpovednej lehoty, si zmluvné strany budú aj
naďalej plniť podľa tejto Zmluvy, ak sa písomne nedohodnú inak.
Každá zo Zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť výlučne iba v
prípade závažného porušenia podstatných zmluvných povinností druhou Zmluvnou
stranou. Odstúpenie musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane a musí
v ňom byť uvedené konkrétne podstatné porušenie Zmluvy druhou stranou, inak je
neplatné.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia Zmluvy odstúpením od Zmluvy sa
neuplatnia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka t.zn. Zmluvné strany sú
si oprávnené ponechať plnenie poskytnuté na základe tejto Zmluvy pred ukončením
Zmluvy.

Agentúra sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
informáciách, obchodnom tajomstve, know-how a iných údajoch, vrátane osobných
údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, ktoré sa týkajú alebo súvisia s dodávanou službou pre Klienta
(vrátane jeho zamestnancov, členov jeho štatutárnych orgánov, jeho akcionárov,
členov jeho iných orgánov, jeho externých alebo interných poradcov), (ďalej len
„Dôverné informácie”).
Záväzok Agentúry zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy trvá aj po jej ukončení.
Agentúra sa zaväzuje, že získané Dôverné informácie bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Objednávateľa ďalej neposkytne tretím osobám, a ani neumožní
prístup tretích osôb k takto získaným Dôverným informáciám.
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje:
a) na informácie, ktoré už sú v čase podpisu tejto Zmluvy verejne známe
a prístupné,
b) na informácie, ktoré sa stali po podpise tejto Zmluvy verejne známe a
prístupné inak, než porušením povinnosti Agentúry zachovávať mlčanlivosť na
základe tejto Zmluvy,
c) na prípady, keď na základe zákona vznikne Agentúre povinnosť poskytnúť
Dôverné informácie. Agentúra je povinná vopred písomne informovať Klienta
o vzniku povinnosti poskytnúť Dôverné informácie na základe zákona
a o spôsobe a rozsahu jej plnenia. Agentúra je povinná v takomto prípade
zabezpečiť v spolupráci s Klientom, aby takéto oprávnené poskytnutie
informácií bolo vykonané iba spôsobom a v rozsahu vyžadovanom zákonom.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1
9.2

9.3

9.4

Táto Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania oboma Zmluvnými
stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by sa niektoré ustanovenie alebo bod
tejto Zmluvy stal neplatným, táto skutočnosť nemá vplyv na celkovú platnosť
Zmluvy.
Ak táto Zmluva neobsahuje bližšie ustanovenia, vzťahujú sa na tento zmluvne
dohodnutý vzťah ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto Zmluvy, budú riešiť
rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi
nimi na základe tejto Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
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9.5

9.6
9.7

Prípadné spory, o ktorých sa strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne
a miestne príslušnému súdu.
Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať po vzájomnej dohode Zmluvných strán formou
písomných, postupne číslovaných dodatkov, ktoré budú podpísané Zmluvnými
stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Táto Zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,
z toho dva rovnopisy pre Klienta a jeden rovnopis pre Agentúru.
Zmluvné strany si Zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, na dôkaz čoho pripájajú
svoje podpisy.

V Bratislave, dňa 31.7. 2019

V Bratislave, dňa 31.7. 2019

Agentúra:

Klient:

Podpísané
__________________________

Podpísané
____________________________
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