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Zmluva o poskytnutí služby c: 11~/1'1,../

Objednávateľ:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Spišská Nová Ves
Nábrežie Hornádu č.l4.
05201 Spišská Nová Ves
zastúpený:
osoba oprávnená rokovať
v zmluvných veciach:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČDPH:

PhDr. Ján Volný, PhD, predseda predstavenstva

Ing. Zuzana Záborská, výkonná riaditeľka
Slovenská sporiteľňa, a.s. ,pobočka Sp.N.Ves
5029338729/0900
42247683
20203610523
neplatca DPH

a
Poskytovateľ:

BSP Magnetica, s.r.o.
Nevädzova 5,821 01 Bratislava
zastúpený: Peter Švec, konateľ spoločnosti, Pobočka Východ, Letná 20,
05201 Sp.Nová Ves
osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach: Peter Švec
bankové spojenie: Tatra Banka
číslo účtu: 2622074353/1100
IČO: 35975423
DIČ: 2022127107
IČ DPH: SK2022127107

uzavreli túto zmluvu o poskytnutí služby:

Čl. l: PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa vo vlastnom mene pre Objednávateľa
vykonať dielo spočívajúce vo vypracovaní Dizajn manuálu k vytváranému návrhu Loga
a sloganu destinácie Spiš, t.j. k výtvarnému návrhu, ktorý vyhodnotila porota v súťaži
návrhov podl'apar.l 03 až 108, zák 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní ako víťazný.

Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť Poskytovateľovi odmenu
dohodnutú v Čl. IV tejto zmluvy.

Čl. II: MIESTO A ČAS PLNENIA

Dohodnutým miestom plnenia je sídlo Poskytovateľa.
Začiatok plnenia: od podpisu zmluvy o poskytnutí služby
Koniec plnenia: do 27.12.2012.



•

Čl. III: PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Poskytovateľ je povinný poskytnúť službu v čase dohodnutom v Čl. II s náležitou
starostlivosťou a na požadovanej úrovni. Poskytovateľ splní svoju povinnosť poskytnúť
službu riadnym odovzdaním v zmysle ponuky predloženej do súťaže návrhov a pri
rokovacom konaní bez zverejnenia.

Čl. IV: ODMENA POSKYTOVATEĽA

l. Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytnutie služby patrí Poskytovateľovi odmena
vo výške:
• Za spracovanie diela: "Logo a slogan destinácie Spiš" v súťaži návrhov podľa

par.103 až 108, zákona 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní vo výške 700,-€
s DPH

• Za spracovanie diela: "Dizajn manuálu" v zmysle rokovacieho konania bez
zverejnenia podľa par.58, ods.l, písm.h zákona 25/2006Z.z. o verejnom
obstarávaní vo výške 800,- € s DPH.

2. Odmenaje splatná po poskytnutí služby a bude poskytovateľovi vyplatená na základe
faktúry predloženej poskytovateľom. Splatnosť faktúry je do 3 dní od
preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi.

Čl. V: ÚPRAVA AUTORSKÝCH NÁROKOV

1. V prípade, že Poskytovateľom spracované dielo ako celok alebo jeho časti budú mať
charakter diela chráneného zákonom Č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon"), zmluvné strany sa
dohodli, že Objednávateľ je oprávnený toto dielo použiť akýmkoľvek spôsobom
predpokladaným v§18 ods. 2 Autorského zákona, ktorý je vzhľadom na povahu diela
možný. Objednávateľ je oprávnený tiež vyhotoviť rozmnoženinu diela, verejne
rozširovať originál diela alebo jeho rozrnnoženinu predajom alebo inou formou prevodu
autorského práva, nájmom alebo vypožičaním, zaradiť dielo do súborného diela,
umiestniť dielo na webstránku a na propagačné a informačné materiály Objednávateľa,
verejne dielo vystavovať a pod. Na iné účely je oprávnený dielo použiť len s písomným
súhlasom Poskytovateľa.

2. Objednávateľa a Poskytovateľ sa dohodli, že súhlas na použitie diela (licenciu) udeľuje
Poskytovateľ Objednávateľovi v neobmedzenom rozsahu, ako licenciu nevýhradnú,
bezodplatne a na celú dobu trvania autorských práv k dielu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokial' si Objednávateľ z hľadiska odôvodneného účelu
použitia diela nevymieni u Poskytovateľa inak, bude dielo odovzdané Poskytovateľom
označené menom a priezviskom zhotoviteľa náležitým a vhodným spôsobom na každej
rozmnoženine diela alebo na súbore diel.

4. Akékoľvek zmeny rozsahu udelenej licencie podľa tohto článku zmluvy musia byt'
medzi zmluvnými stranami dohodnuté písomne, ak nedôjde k inej dohode zmluvných
strán.



Čl. VI: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je uzatvorená v súlade s par.S, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám apodľa par.47a zákona 40/1964 Občianskeho zákonníka nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.

3. Objednávateľ môže kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V tom prípade nahradí
poskytovateľovi všetky náklady aujmy, ktoré preukázateľne vznikli poskytovateľovi
v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, v prípade že im poskytovateľ nemohol
zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok na uplatnenie práv objednávateľa vyplývajúcich
z omeškania, nesplnenia alebo nedostatočného splnenia predmetu zmluvy
poskytovateľom.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené
pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Poskytovateľa. Zmluvné strany vyhlasujú, že
túto zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak
súhlasu zmluvu podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 18. 12.2012 V Spišskej Novej Vsi, dňa 18. 12.2012
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- I
PhDr. Ján Volný, PhD

Predseda predstavenstva OOeR SPIŠ
Objednávateľ rr:",~..--- _.....,

petef Švec

BSP Magnetica, s.r.o.
Poskytovateľ


