
Táto ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona 
č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

(1) Klient: 
Názov:     VSP - Stredný Gemer 
Zastúpený:    Milan Pavko 
Sídlo:     Lubeník 222, 049 18 Lubeník 
IČO:     45021457 
DIČ:     202262397 
IČ DPH:                                     - 
Zapísaná:              MV SR  VVS/1-900/90-32046 
                                                
 a 

(2) Poskytovateľ: 
Názov:    PROGNESSA, s.r.o. 
Sídlo:    Slobody 27, Veľký Blh 980 22 
Zastúpená:   BA (Hons) Daniel Csúr. MSc., konateľ 
IČO:    51700263 
DIČ:    2120756297 
IČ DPH:   SK2120756297 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

vložka číslo:  34263/S 

(Klient a Poskytovateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „Strany“ a jednotlivo ako 
„Strana“) 

 

1. VÝKLAD ZMLUVY 

(a) Akýkoľvek odkaz v Zmluve na: 

(i) právny predpis sa vzťahuje na príslušný právny predpis v platnom a účinnom 
znení alebo na právny predpis, ktorým bol príslušný právny predpis platne 
a účinne nahradený, 

(ii) Stranu alebo akúkoľvek osobu zhŕňa aj právneho nástupcu Strany alebo 
takejto osoby a osobu, na ktorú boli platne a účinne postúpené / prevedené 
všetky svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy alebo ich časť a ktoré platne 
a účinne prijali všetky záväzky Strany alebo takejto osoby alebo ich časť, 

(iii) článok, odsek a prílohu sa bude vykladať ako odkaz na, článok, odsek 
a prílohu Zmluvy, 

(iv) čas je odkazom na čas platný v Bratislave. 

(b) Pokiaľ nie je v Zmluve stanovené výslovne inak, alebo pokiaľ z kontextu Zmluvy 
nevyplýva niečo iné: 
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(i) pojmy uvedené v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a rod zahŕňa aj 
iný rod, 

(ii) akékoľvek vyjadrenie alebo slovné spojenie použité v dokumente súvisiacom 
so Zmluvou má v tomto dokumente rovnaký význam ako v Zmluve, 

(iii) akýkoľvek odkaz na „mesiac“ znamená kalendárny mesiac, akýkoľvek odkaz 
na „deň“ znamená kalendárny deň a akýkoľvek odkaz na „Pracovný deň“ 
znamená ktorýkoľvek deň okrem soboty, nedele, štátnych sviatkov a dní 
pracovného pokoja podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, 

(iv) akýkoľvek odkaz na lehotu (mesiac, kalendárny štvrťrok, polrok, rok) je 
odkazom na lehotu začínajúcu v jeden deň tohto obdobia a končiace 
v číselne korešpondujúci deň nasledujúceho obdobia, v ktorom má táto 
lehota skončiť s výnimkou, ak:  

- číselne korešpondujúci deň pripadne na deň, ktorý nie je Pracovným 
dňom, lehota skončí v bezprostredne nasledujúci Pracovný deň tohto 
obdobia (ak taký existuje) alebo bezprostredne predchádzajúci Pracovný 
deň (ak taký neexistuje), 

- v danom období neexistuje číselne korešpondujúci deň, lehota uplynie 
v posledný Pracovný deň tohto obdobia. 

(c) Nadpisy článkov, odsekov a príloh sú v tejto Zmluve uvedené pre lepšiu 
prehľadnosť a orientáciu a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy. 

(d) Prílohy Zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy; v prípade akéhokoľvek 
rozporu medzi touto Zmluvou a jej prílohami je rozhodujúce znenie tejto Zmluvy. 

2. PREDMET ZMLUVY 

(a) Za podmienok ustanovených v tejto Zmluve sa Poskytovateľ zaväzuje 
poskytovať Klientovi služby špecifikované nižšie v písm. (b) tohto článku. 

(b) Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom služby rozumie: 
• Spracovanie propagácie MAS prostredníctvom informačných videozáznamov 

v zmysle prílohy 1 tejto zmluvy. 
 

(c) ďalšie služby podľa dohody Strán 

(ďalej len „Služby“) 

i. Poskytovateľ môže Klientovi poskytovať Služby aj prostredníctvom svojich 
zamestnancov a iných externých spolupracovníkov.  

3. ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1 Odmena 

(a) Strany sa dohodli na výške odmeny: 
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• za spracovanie propagácie MAS prostredníctvom informačných 
videozáznamov 3.350 € vrátane DPH, slovom tritisíctristopäťdesiat Eur 
s DPH. 

(b) Odmena podľa písm. (a) vyššie tohto článku je nemenná a konečná. 
Poskytovateľ je platcom DPH. 

3.2 Platobné podmienky 

(a) Klient je povinný uhradiť Poskytovateľovi Odmenu na základe faktúry vystavenej 
Poskytovateľom a za podmienok v nej uvedených. Faktúra je splatná do 14 dní 
od jej doručenia klientovi. Za nezaplatenú faktúru včas je poskytovateľ oprávnený 
účtovať si sadzbu 0,05% denne ako penále. 

(b) V prípade ak Klient neuhradí faktúru riadne a včas, je Poskytovateľ oprávnený 
nezačať alebo prerušiť poskytovanie Služieb a nezodpovedá za prípadné 
omeškanie.  

4. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN 

(a) Strany sa zaväzujú konať v súlade s oprávnenými záujmami druhej Strany 
a vykonať všetky úkony, ktoré sú potrebné na plnenie tejto Zmluvy. Strany sa 
zároveň zaväzujú poskytnúť si nevyhnutnú súčinnosť pri plnení tejto Zmluvy. 

(b) Klient týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas so zverejnením obchodného mena, 
loga Klienta a stručného popisu poskytovaných Služieb. 

(c) Poskytovateľ má autorské právo ku všetkým autorským dielam, ktoré vytvorí na 
základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Akékoľvek nároky na náhradu škody z 
dôvodu porušenia svojich autorských práv tretími osobami sa Poskytovateľ 
zaväzuje uplatňovať výlučne voči takýmto tretím osobám (a nie Klientovi), a to za 
predpokladu, že škoda nenastala z dôvodu porušenia povinností Klienta. 

(d) Klient je oprávnený kedykoľvek, aj bez uvedenia dôvodu zrušiť objednávku 
Služby. 

(e) V prípade ak Klient zruší resp. pozastaví poskytovanie Služieb podľa tejto 
Zmluvy, má Poskytovateľ nárok na úhradu Odmeny za všetky už poskytnuté 
Služby.  

(f) Výpovedná lehota je jeden mesiac, ktorá je rátaná od posledného kalendárneho 
dňa mesiaca v ktorom bola výpoveď podaná. 

(g) V prípade, ak sa klient rozhodne zrušiť zmluvu ihneď platí zmluvná pokuta vo 
výške 10% hodnoty zákazky. 

(h) Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby,  v súlade s 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali 
voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu 
skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto 
zmluvy, skutočností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy 
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a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na 
základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s 
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu 
strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť  . 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1 Komunikácia a doručovanie 

(a) Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, akékoľvek oznámenia, objednávky, 
žiadosti, písomnosti a iné dokumenty alebo informácie určené druhej Strane 
alebo požadované touto Zmluvou a akákoľvek iná komunikácia medzi Stranami 
(ďalej len „Oznámenie“), bude v písomnej forme a v slovenskom jazyku a bude 
doručená druhej Strane na nižšie uvedenú adresu a číslo jedným z nasledovných 
spôsobov: (i) osobné doručenie, (ii) doporučenou poštou s doručenkou, (iii) 
kuriérskou službou, ktorá umožňuje overenie doručenia alebo (iv) emailom.  

(b) Oznámenie vykonané vyššie uvedeným spôsobom sa považuje za doručené 
Strane, ktorá je adresátom: 

(i) v prípade osobného doručenia, dňom fyzického prevzatia alebo odmietnutia 
prevzatia Oznámenia;  

(ii) v prípade doručenia poštou, dňom prevzatia Oznámenia; v prípade ak 
Strana, ktorá je adresátom, Oznámenie neprevezme alebo odmietne 
prevziať, alebo z iných dôvodov jej nie je možné písomnosť doručiť, 
Oznámenie sa považuje za doručené uplynutím štvrtého (4.) Pracovného 
dňa po odoslaní Oznámenia na pošte; 

(iii) v prípade doručenia kuriérskou službou, dňom prevzatia Oznámenia; 
v prípade ak Strana, ktorá je adresátom, Oznámenie neprevezme alebo 
odmietne prevziať, alebo z iných dôvodov jej nie je možné písomnosť doručiť, 
Oznámenie sa považuje za doručené uplynutím štvrtého (4.) Pracovného 
dňa po odovzdaní Oznámenia kuriérskej službe k doručeniu; 

(iv) v prípade doručenia emailom, dňom prijatia oznámenia o doručení emailovej 
správy. 

(c) Oznámenia doručené v  Pracovný deň v čase mimo bežnej pracovnej doby (8:00 
až 17:00) budú považované za doručené nasledujúci Pracovný deň. 

(d) V prípade ak je adresátom Klient, Oznámenie sa doručuje na nasledovnú adresu 
alebo číslo: 

Názov:     VSP - Stredný Gemer 
Zastúpený:    Milan Pavko 
Sídlo:     Lubeník 222, 049 18 Lubeník 
Štát:    Slovenská republika  
E-mailová adresa:  strednygemer@gmail.com 

 

(e) V prípade ak je adresátom Poskytovateľ, Oznámenie sa doručuje na nasledovnú 
adresu alebo číslo: 
 

mailto:strednygemer@gmail.com
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Názov:    PROGNESSA, s.r.o. 
Zastúpená:   BA (Hons) Daniel Csúr, MSc., konateľ 
Adresa:    Slobody 27, 980 22  Veľký Blh 
Štát    Slovenská republika  
E-mailové adresa:  daniel@prognessa.com 

(f) Strana je povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú Stranu o akejkoľvek 
zmene vyššie uvedených kontaktných údajov na doručovanie (obchodné meno, 
kontaktná osoba, adresa, e-mailová adresa). Dňom doručenia takéhoto 
oznámenia dôjde k zmene vyššie uvedených kontaktných údajov na doručovanie 
bez potreby uzavretia dodatku k tejto Zmluve. 

5.2 Dôvernosť informácii 

(a) Všetky informácie obsiahnuté v tejto Zmluve alebo získané v súvislosti s 
touto Zmluvou sú dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“). Strany sa zaväzujú 
zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách a Dôverné informácie 
využívať len pre účely plnenia Zmluvy. Žiadna zo Strán nesmie bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany poskytnúť alebo sprístupniť 
Dôverné informácie tretej osobe, s výnimkou (i) svojich zamestnancov, externých 
spolupracovníkov, spoločníkov a akcionárov, ktorí sú viazaní povinnosťou 
mlčanlivosti alebo (ii) osôb, ktorým je Strana povinná Dôverné informácie 
poskytnúť na základe povinnosti uloženej právnym predpisom alebo na základe 
neho. 

(b) Článok 5.2 písm. (a) tejto Zmluvy sa nevzťahuje na Dôverné informácie (i) ktoré 
sú alebo sa stanú verejne známymi inak, ako v dôsledku porušenia tejto Zmluvy 
alebo (ii) ktoré sú použité za účelom výkonu alebo vymáhania práv alebo 
povinností z tejto Zmluvy. 

5.3 Postúpenie a započítanie 

Strany nie sú oprávnené postúpiť akékoľvek práva vyplývajúce z tejto Zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu ostatných Strán.  

5.4 Vzdanie sa práva a oddeliteľnosť 

(a) Vzdanie sa práva z porušenia akéhokoľvek ustanovenia Zmluvy alebo vzdanie 
sa odkladacej podmienky ktoréhokoľvek plnenia podľa Zmluvy jednou zo 
Zmluvných strán, neznamená a ani nemôže byť vykladené ako vzdanie sa práva 
vyplývajúceho z ďalšieho porušenia daného ustanovenia alebo ďalšie vzdanie sa 
danej odkladacej podmienky, ani ako vzdanie sa práva vyplývajúceho 
z porušenia iného ustanovenia tejto Zmluvy alebo vzdanie sa inej odkladacej 
podmienky.  

(b) Predĺženie lehoty na plnenie určitého záväzku alebo na vykonanie určitého úkonu 
podľa tejto Zmluvy neznamená a ani nemôže byť interpretované ako predĺženie 
lehoty na budúce plnenie predmetného záväzku alebo na budúce vykonanie 
predmetného úkonu, alebo ktoréhokoľvek iného záväzku alebo úkonu.  

(c) Neuplatnenie alebo omeškanie s uplatnením akéhokoľvek práva neznamená 
a ani nemôže byť interpretované ako vzdanie sa tohto práva. 
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(d) V prípade, ak je, ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy neplatné, neúčinné alebo 
nevymáhateľné, alebo ak sa takým stane v budúcnosti, takéto ustanovenie je, 
resp. bude, považované za oddelené od tejto Zmluvy a neovplyvní platnosť, 
účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré budú aj 
naďalej trvať (s výnimkou prípadov keď takéto oddelenie odporuje úmyslu Strán, 
ktorý je zrejmý z tejto Zmluvy). Strany sa zároveň zaväzujú jednať v dobrej viere 
tak, aby takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie tejto 
Zmluvy bolo bez zbytočného odkladu nahradené novým platným, účinným 
a vymáhateľným ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať 
účelu pôvodného ustanovenia. 

5.5 Jazyk, rovnopisy a dodatky 

(a) Táto Zmluva je vyhotovená a podpísaná v Slovenskom jazyku.  

(b) V prípade rozporu medzi slovenskou jazykovou verziou a akýmkoľvek prekladom 
je rozhodujúca slovenská jazyková verzia.  

(c) Táto Zmluva je vyhotovená a podpísaná v 2 rovnopisoch, pričom každá Strana 
obdrží 1 vyhotovenie tejto Zmluvy. 

(d) Táto Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomnými dodatkami 
popísanými všetkými Stranami.  

5.6 Rozhodné právo a riešenie sporov 

(a) Táto Zmluva a všetky dodatky k nej a jej výklad, ako aj všetky mimozmluvné 
záväzky súvisiace so Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky 
a bude interpretovaná v súlade s ním. V súlade s ustanovením § 262 ods. 1 
Obchodného zákonníka sa Zmluvné strany dohodli, že táto Zmluva a všetky 
dodatky k nej sa riadia Obchodným zákonníkom. 

(b) Akýkoľvek spor, ktorý vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane 
sporov o platnosť, výklad alebo zánik tejto Zmluvy, bude riešený príslušným 
súdom Slovenskej republiky.  

5.7 Výpoveď 

(i) Strany sú oprávnené túto Zmluvu kedykoľvek vypovedať z akéhokoľvek dôvodu 
ako aj bez uvedenia dôvodu a to písomnou výpoveďou doručenou druhej Strane. 
Výpovedná lehota je jeden mesiac, ktorá je rátaná od posledného dňa mesiaca 
v ktorom bola výpoveď podaná; v prípade výpovede je Klient povinný zaplatiť 
neuhradenú časť Odmeny za už poskytnuté Služby a vzniknuté Hotové výdavky. 
Pri neoznámení výpovede minimálne 30 dní vopred je aplikovaná zmluvná 
pokuta vo výške 1-mesačného paušálu klienta. 

(a) Pre účely aplikácie článku 4 písm. (e) a (f) tejto Zmluvy sa za zrušenie 
poskytovania Služieb považuje aj výpoveď daná Klientom. 

5.8 Platnosť a účinnosť Zmluvy 

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými Stranami.  
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5.9 Záverečné prehlásenia Strán 

(a) Každá Strana potvrdzuje ostatným Stranám, že:

(i) konzultovala, alebo mala možnosť konzultovať obsah, význam, a dôsledky
každého ustanovenia Zmluvy s kvalifikovaným odborným poradcom, ktorého
považovala za vhodného, vrátane svojich účtovných a právnych poradcov;

(ii) uzatvorila Zmluvu s plným pochopením jej podmienok a že žiadna Strana v
rámci rokovaní o Zmluve ani pri jej uzatvorení neprevzala na seba žiaden
fiduciárny ani iný implicitný záväzok navzájom ani voči tretej osobe.

(b) Táto Zmluva, vrátane jej príloh, predstavuje úplnú dohodu medzi Stranami
ohľadom predmetu v nej popísanému a nahrádza všetky predchádzajúce dohody
Strán týkajúce sa tohto predmetu.

(c) Strany týmto výslovne prehlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, že ich
zmluvná voľnosť nebola obmedzená a že Zmluvu neuzavreli v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Zmluvné strany ďalej výslovne
prehlasujú, že všetky ustanovenia Zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité a :že
si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu na dôkaz čoho Zmluvu
vlastnoručne podpisujú.

V Jelšave, dňa 28.4.2022 
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