
Zmluva o poskytovaní služieb 

 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení /ďalej len „Zmluva“/ 

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

Mikroregión Červený kameň, združenie obcí 

Sídlo: Hlavná 168, 900 89 Častá 

IČO: 30 795 915 

Zast.: Ľudovít Ružička, predseda  

 

/ďalej len „Objednávateľ“/ 

 

a 

 

Mandzik s.r.o.  

Sídlo: Družstevná 71/15, 900 90 Dubová 

IČO: 52 815 099 

Zap.: v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 142243/B 

Zast.: Mgr. Michal Mandík, konateľ    

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: SK43 1100 0000 0029 4807 9699 

 

/ďalej len „Poskytovateľ“/ 

/ďalej spolu len „zmluvné strany“/ 

 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 

 

1. Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej stanovených sa Poskytovateľ zaväzuje riadne 

a včas pre Objednávateľa poskytovať predmet plnenia špecifikovaný v článku II. Zmluvy, za 

čo sa Objednávateľ  zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi riadne a včas odmenu vo výške 

a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve.  

 

Článok II. 

Predmet plnenia 

 

1. Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej uvedených sa Poskytovateľ zaväzuje 

poskytovať Objednávateľovi služby správy, údržby a aktualizácie webovej stránky 

Objednávateľa, a to najmä, nie však výlučne v rozsahu nasledujúcich činností:   

 

• zabezpečovanie dostupnosti a funkčnosti webovej stránky Objednávateľa tretím osobám,  

• zverejňovanie informácií a dokumentov na webovej stránke Objednávateľa, a to 

v rozsahu a podľa požiadaviek Objednávateľa,  

• aktualizácia obsahu webovej stránky Objednávateľa v rozsahu 5 hodín mesačne,  

• riešenie technických problémov vyskytujúcich sa na webovej stránke Objednávateľa, a to 

obratom od momentu zaslania takejto požiadavky Objednávateľom, najneskôr však do 

48 hodín od jej zaslania Objednávateľom,  

• zabezpečenie kontroly plnenia bezpečnostných požiadaviek Objednávateľa na webovej 

stránke Objednávateľa,  

• poskytovanie odbornej, konzultačnej a poradenskej činnosti v rozsahu 2 hodín mesačne,  

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Mandík&MENO=Michal&SID=0&T=f0&R=0


/ďalej len „Služba“/.  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi prístup k jeho webovej stránke, a to 

prostredníctvom na to určeného webového rozhrania.  

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Službu priebežne, podľa potreby a požiadaviek 

Objednávateľa, a to v priestoroch sídla Objednávateľa, ako aj prostredníctvom služby 

vzdialený prístup.  

 

4. Poskytovateľ vyhlasuje, že zodpovedá za technickú stránku poskytovania Služby 

Objednávateľovi, Službu sa zaväzuje vykonávať osobne, vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť, pričom nezodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť zverejneného obsahu 

informácií a dokumentov na webovej stránke Objednávateľa poskytnutých mu 

Objednávateľom.  

 

Článok III. 

Odmena a platobné podmienky 

 

1. Odmena podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení vo výške 360€/kalendárny rok (slovom: 

tristošesťdesiat  eur ročne) bez DPH, a to počas doby trvania tejto Zmluvy (ďalej len 

„Odmena“). K Odmene nebude pripočítaná DPH vo výške podľa platných právnych 

predpisov na území Slovenskej republiky v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia z dôvodu, 

že Poskytovateľ nie je platcom DPH.  

 

2. Odmena je splatná vo výške 180 Eur/kalendárny polrok (slovom: jednostoosemdesiat eur 

polročne), a to najneskôr do 30.06. príslušného kalendárneho roka a najneskôr do 31.12. 

príslušného kalendárneho roka, za ktorý sa Odmena uhrádza, na základe faktúry vystavenej 

Poskytovateľom Objednávateľovi so splatnosťou 14 dní odo dňa je vystavenia, 

bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu Poskytovateľa špecifikovaného 

v záhlaví tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností lehota splatnosti neuplynie skôr ako 7 dní odo 

dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.   

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy do 

skončenia prvého kalendárneho polroka kalendárneho roku 2020  je Odmena splatná vo 

výške 180 eur (slovom: jednostoosemdesiat eur), a to najneskôr do 30.06.2020, na základe 

faktúry vystavenej Poskytovateľom Objednávateľovi so splatnosťou 14 dní odo dňa je 

vystavenia, bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu Poskytovateľa 

špecifikovaného v záhlaví tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností lehota splatnosti neuplynie 

skôr ako 7 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.  

 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych 

predpisov na území Slovenskej republiky.  

 

5. Zmluvné strany sa dohodli a Poskytovateľ potvrdzuje, že v Odmene sú započítané všetky 

výkony potrebné pre riadne a včasné poskytnutie Služby podľa tejto Zmluvy, ako i všetky 

náklady na materiálne a personálne zabezpečenie poskytnutia Služby, a to akékoľvek 

náklady, ktoré Poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním Služby vzniknú alebo môžu vzniknúť.  

 

6. Objednávateľ vyhlasuje, že disponuje dostatočným množstvom finančných prostriedkov 

potrebných na zaplatenie Odmeny.  

 



7. Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje dostatočným množstvom materiálneho, technického 

a personálneho vybavenia potrebného na riadne a včasné poskytnutie Služby a bez výhrad 

potvrdzuje, že je v plnom rozsahu spôsobilý Službu poskytovať a že mu v riadnom a v časnom 

poskytovaní Služby nebránia žiadne prekážky objektívneho a/alebo subjektívneho charakteru. 

Poskytovateľ rovnako vyhlasuje, že je na výkon činností podľa tejto Zmluvy odborne spôsobilý.  

 

8. Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 

postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu.  

 

9. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatnej Odmeny v súlade so Zmluvou  

riadne a včas, má Poskytovateľ nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške podľa 

platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi Službu podľa tejto Zmluvy v súlade 

s ustanoveniami tejto Zmluvy riadne a včas tak, aby mohol byť naplnený účel uzatvorenia tejto 

Zmluvy.  

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje pri výkone činností podľa tejto Zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou, zodpovedne, s využitím všetkých svojich teoretických znalostí a praktických 

skúseností s cieľom chrániť oprávnené záujmy, dobré meno a povesť Objednávateľa a na 

základe pokynov Objednávateľa riadne a v súlade s platnými právnymi predpismi na území 

Slovenskej republiky.   

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne upozorniť Objednávateľa na akékoľvek nedostatky 

týkajúce sa poskytnutých materiálov, podkladov, úkonov a činností zo strany Objednávateľa 

pre účely riadneho a včasného poskytovania Služby Poskytovateľom podľa tejto Zmluvy.  

 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o všetkých relevantných zmenách 

právnych predpisov a rovnako aj ďalších skutočností, ktoré môžu ovplyvniť podmienky, za 

ktorých je Služba poskytovaná, a to bez zbytočného odkladu.  

 

5. Objednávateľ sa zaväzuje včas informovať Poskytovateľa o nových skutočnostiach 

a rozhodnutiach, ktoré sú nevyhnutné k riadnemu poskytovaniu Služby v súlade s touto 

Zmluvou. 

 

Článok V.  

Trvanie Zmluvy 

 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

 

2. Zmluvu je možné predčasne ukončiť dohodou zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy zo 

strany ktorejkoľvek zo zmluvných strán zo zákonných alebo v tejto Zmluve uvedených dôvodov 

alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán z akéhokoľvek dôvodu alebo bez 

udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 

zmluvnej strane.  

 

3. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán poruší ustanovenia tejto Zmluvy je zmluvná strana, 

ktorá Zmluvu neporušila oprávnená v prípade, že zmluvná strana, ktorá porušila Zmluvu, 

nevykoná nápravu ani po písomnom upozornení v náhradnej primeranej lehote poskytnutej 



jej druhou zmluvnou stranou, ktorej dĺžka musí byť min. 14 dní, odstúpiť od Zmluvy. V prípade 

podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana, ktorá Zmluvu neporušila oprávnená odstúpiť 

okamžite aj bez poskytnutia primeranej lehoty podľa tohto ods. a článku Zmluvy. 

 

4. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane. 

 

5. Ukončenie tejto Zmluvy sa nedotýka nároku každej zo zmluvných strán na náhradu škody 

a/alebo nároku na zmluvnú pokutu vzniknutej z porušenia tejto Zmluvy druhou zo zmluvných 

strán, ako ani ďalších nárokov z charakteru ktorých vyplýva, že majú trvať aj po skončení tejto 

Zmluvy.  

 

Článok VI. 

Zodpovednosť za škodu 

 

1. Poskytovateľ zodpovedá za riadny a včasný výkon činností a poskytovanie Služby podľa tejto 

Zmluvy, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá tým Objednávateľovi vznikne alebo 

by mohla vzniknúť.  

 

2. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním Služby podľa tejto 

Zmluvy v rozsahu ustanovenom zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, 

ibaže by škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti, ktorú od 

neho možno požadovať. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú porušením 

povinnosti zo strany Objednávateľa a škodu spôsobenú vyššou mocou.  

 

3. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných 

strán a prípady, na ktoré nemajú a nemôžu mať vplyv zmluvné strany. Ak v dôsledku vyššej 

moci sa čiastočne alebo v celom rozsahu znemožnilo zmluvným stranám plnenie záväzkov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy, zmluvné strany sú oslobodené od zodpovednosti plnenia 

záväzkov v rozsahu a po dobu, po ktorú vyššia moc trvá za predpokladu, že sú dodržané 

ustanovenia tohto článku Zmluvy. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, vynaloží 

čo najväčšie úsilie k zníženiu vplyvu udalosti spôsobenej vyššou mocou, a to najlepším možným 

spôsobom. 

 

4. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na vyššiu moc, je povinná túto skutočnosť oznámiť druhej 

zmluvnej strane bez zbytočného odkladu potom, čo sa o vzniku vyššej moci dozvie.   

 

Článok VII. 

Súčinnosť a povinnosť mlčanlivosti 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení 

záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy. 

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o informáciách, ktoré im budú poskytnuté v 

súvislosti s plnením tejto Zmluvy a nesprístupnia ich tretej osobe, ani ich nepoužijú v rozpore s 

účelom ich poskytnutia. Všetky informácie, ktoré Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi za 

účelom poskytovania Služby a o ktorých sa Poskytovateľ v súlade s povinnosťami, ktoré mu 

vyplývajú z tejto Zmluvy dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a Poskytovateľ sa 

zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o všetkých týchto skutočnostiach a nesmie ich poskytnúť tretej 

osobe ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. 

 

3. Všetky informácie, týkajúce sa zmluvných strán, resp. záujmov Poskytovateľa a Objednávateľa, 

ktoré boli alebo budú poskytnuté zmluvným stranám alebo ktoré sú im známe, alebo sa im 



stanú známymi v súvislosti s akýmikoľvek rokovaniami medzi zmluvnými stranami týkajúcimi sa 

predmetu tejto Zmluvy a tiež akékoľvek dôverné alebo obchodne citlivé informácie získané v 

dôsledku aktivít uskutočňovaných medzi zmluvnými stranami, vrátane skutočností tvoriacich 

obchodné tajomstvo Poskytovateľa a Objednávateľa, sa budú považovať za dôverné, a to 

bez ohľadu na to, či súvisia s takýmito rokovaniami a/alebo s plnením predmetu tejto Zmluvy 

priamo alebo nepriamo, a tiež bez ohľadu na to, či sú tieto údaje, informácie alebo oznamy 

obchodnej, ekonomickej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, organizačnej, technickej, 

vedeckej, administratívnej alebo inej povahy a bez ohľadu na to, v akej forme a akým 

spôsobom sú podané alebo zachytené (verbálne, písomne, elektronicky alebo inak), vrátane 

všetkých informácií, údajov, know-how, procesov, dizajnov, fotografií, nákresov, špecifikácií, 

počítačových programov, vzoriek a akýchkoľvek iných materiálov, týkajúcich sa tejto Zmluvy 

a diskusií medzi zmluvnými stranami (ďalej v príslušných gramatických tvaroch len „Dôverné 

informácie“). Zmluvné strany sa zaväzujú  zachovávať mlčanlivosť ohľadne všetkých 

Dôverných informácií; pre účely vylúčenia akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, 

že Dôverné informácie zahŕňajú aj takú časť/také časti analýz, kompilácií, štúdií alebo iných 

dokumentov pripravených Poskytovateľom alebo s ním spolupracujúcich osôb, ktoré 

obsahujú, alebo sú odvodené/získané z vyššie uvedených informácií, ako aj vyplývajúce 

z plnenia predmetu tejto Zmluvy, z rokovaní zmluvných strán alebo zo záujmu zmluvných strán 

diskutovať a rokovať o predmete tejto Zmluvy. 

 

4. Záväzok mlčanlivosti trvá počas trvania tejto Zmluvy a neobmedzene po jej zániku, pokiaľ 

písomne nebude dohodnuté inak, resp. pokiaľ sa informácie nestanú verejne dostupnými inak 

ako porušením tejto Zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli a Poskytovateľ berie bez výhrad na vedomie, že Poskytovateľ nie je 

oprávnený na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje dotknutých osôb Objednávateľa. 

V prípade, ak pri výkone činnosti podľa tejto Zmluvy Poskytovateľ v ojedinelých prípadoch 

príde do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb Objednávateľa, s týmito sa zaväzuje 

nevykonať žiadnu spracovateľskú operáciu v zmysle platných právnych predpisov na území 

Slovenskej republiky v oblasti ochrany osobných údajov.  

 

Článok VIII. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú žiadne výhrady k uzatvoreniu tejto Zmluvy.  

 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo sťažilo 

naplnenie predmetu tejto Zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky povinnosti uložené 

im touto Zmluvou.  

 

3. Zmluvné strany, každá samostatne, vyhlasujú a zodpovedajú, že podmienky stanovené touto 

Zmluvou nie sú v rozpore so žiadnym záväzkom, ktorým je táto zmluvná strana viazaná, či už 

zmluvným, vyplývajúcim zo zákona alebo iným.  

 

4. Zmluvné strany podpisom pod touto Zmluvou bezvýhradne potvrdzujú, že v celom rozsahu a 

bezo zvyšku prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce z ustanovení tejto 

Zmluvy a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy.  

 

 

 

Článok IX. 

Vzájomná komunikácia 

 



1. Za účelom vzájomnej komunikácie si zmluvné strany oznamujú svoje kontaktné údaje 

nasledovne:  

 

Kontaktné údaje Objednávateľa: 

 

Adresa:  Hlavná 39, 900 90 Dubová 

Zodpovedná osoba: Ľudovít Ružička 

Telefón: 0911 918 939 

e-mail: starosta@dubova.sk 

 

Kontaktné údaje Poskytovateľa: 

 

Adresa:  Družstevná ulica 71/15, 900 90 Dubová  

Zodpovedná osoba: Mgr. Michal Mandík 

Telefón: 0904801565 

e-mail: michalmandik@gmail.com 

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu kontaktných údajov 

uvedených v ods. 1 tohto článku Zmluvy. V opačnom prípade zmluvná strana, ktorej nebola 

oznámená zmena kontaktných údajov uvedených v ods. 1 tohto článku Zmluvy včas druhou 

zmluvnou stranou, nezodpovedá za porušenie svojich zmluvných povinností ani za škodu 

spôsobenú druhej zmluvnej strane, ak k porušeniu povinnosti alebo ku škode dôjde v dôsledku 

neoznámenia zmeny kontaktných údajov druhou zmluvnou stranou.  

 

3. Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon /ďalej len „Výzva“/ jednej zmluvnej strany 

/ďalej len „Odosielateľ“/ sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane /ďalej len „Adresát“/, 

ak bola uskutočnená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu Adresáta uvedenú 

v záhlaví tejto Zmluvy, resp. na adresu, ktorú Adresát naposledy písomne oznámil 

Odosielateľovi. Výzva sa považuje za doručenú dňom, v ktorom Adresát zásielku prevzal alebo 

odmietol prevziať alebo dňom, v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu Adresáta po márnom 

uplynutí úložnej lehoty vrátila späť Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak bude na vrátenej 

zásielke uvedený údaj „adresát neznámy“. Ak bola Výzva zasielaná e-mailom alebo 

doručovaná osobne v pracovný deň v čase do 16.00 hod., považuje sa za doručenú 

v momente úspešného prenosu, resp. doručenia, ak sa tieto udiali v čase do 16.00 hod. 

pracovného dňa, inak v nasledujúci pracovný deň.  

 

4. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa 

ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie Výzvy, najmä všetky zmeny týkajúce sa 

uzavretia tejto Zmluvy, adresu ich bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia 

ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude 

oprávnená namietať, že neobdržala akúkoľvek Výzvu a zároveň zodpovedá za akúkoľvek 

takto spôsobenú škodu.  

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je 

považovaný za originál a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.  

 

2. Táto Zmluva môže byť zmenená len formou písomných dodatkov po ich predchádzajúcom 

odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami, ak v Zmluve nie je uvedené inak.  

 



3. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto

neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s

výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre

povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolnosti, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. Zmluvné strany

sa dohodli, že vykonajú všetko pre to, aby dosiahli rovnaký výsledok, aký bol zamýšľaný týmito

neplatnými alebo nevykonateľnými ustanoveniami.

4. Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne

neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov

Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa

budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov,

ako aj obchodných zvyklostí a praxe.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípadné spory vyplývajúce z predmetu plnenia podľa tejto

Zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam

z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne

plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju

vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva nadobúda platnosť.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej

zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.

V Dubovej, dňa _____________________ 

Za Poskytovateľa: 

_____________________________________ 

Mandzik s.r.o. 

Mgr. Michal Mandík 

konateľ  

V Dubovej, dňa ____________________ 

Za Objednávateľa: 

______________________________________ 

Obec Dubová  

Ľudovít Ružička 

Predseda MČK  

Podpísané VR. 


