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VISIBILITY s.r.o., Panská 14, 811 01 Bratislava, Slovenská republika 

ZMLUVA O DIELO 
č. c202207-05 

na vytvorenie webovej stránky a/alebo o poskytovaní počítačových služieb 

 
podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
 
Zhotoviteľ: 
 

obchodné meno:  VISIBILITY s.r.o. 

sídlo:  Panská 14, 811 01 Bratislava 

IČO:  44 927 991 

DIČ:  2022883170 

IČ DPH: SK2022883170 

údaj o zápise: Obchodný register OS BA I, odd.: Sro, vl. č.: 60074/B 

štatutárny orgán:  Juraj Sasko, konateľ 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK58 1100 0000 0029 2184 2869 

kontakt: tel. č.: +421 903 331 776  
e-mail: sasko@visibility.sk 

 
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 
 
a 
 
Objednávateľ: 
 

obchodné meno:  SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV 

sídlo:  Svrčia 74/14, 842 08 Bratislava-Karlova Ves 

IČO:  00178349 

DIČ:  2021023488 

IČ DPH:  nie je platca DPH 

Registračné číslo a úrad: VVS/1-909/90-40 
MV SR 
 

štatutárny orgán:  Ing. Milan Rusnák 

bankové spojenie: FIO banka] 

IBAN: ]SK3583300000002001665273.] 

kontakt: tel. č.:0917 819 655 
e-mail: capek@vcelari.sk 

 
(ďalej len ako „Objednávateľ“) 
 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1. Zhotoviteľ je zväz v oblasti včelárstva na Slovensku. 

 
1.2. Objednávateľ je obchodná spoločnosť, ktorá má záujem o vykonanie diela Zhotoviteľom. 
 



 

2 

VISIBILITY s.r.o., Panská 14, 811 01 Bratislava, Slovenská republika 

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára ako nevýhradná, ktorá umožňuje zmluvným 
stranám slobodne uzavrieť obdobné zmluvy s tretími subjektmi.  

II. 
Predmet Zmluvy 

 
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo podľa bodu 2.2. 
tohto článku, čomu zodpovedá najmä záväzok Objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť 
Zhotoviteľovi cenu diela, všetko za podmienok podľa tejto Zmluvy. 
 
2.2. Vlastným predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela, ktorým sa rozumie: 
 
 x vytvorenie webovej stránky 
 

☐ prevádzkovanie webovej stránky (hosting) 

 

☐ správa webovej stránky (update CMS) 

 
(pozn.: požadované označte krížikom; možná kombinácia) 

 
2.3. Dielo zvolené v bode 2.2. tohto článku Zhotoviteľ vykoná v súlade s touto Zmluvou a prílohami A – 
C, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, a v ktorých je dielo bližšie špecifikované. 

 
III. 

Miesto vykonávania diela 
 
3.1. Dielo podľa tejto Zmluvy bude vykonávané v mieste sídla Zhotoviteľa. 
 

3.2. Vzhľadom na charakter vykonávaného diela Objednávateľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto 
Zmluvy bude Zhotoviteľom vykonávané využívaním internetu. 
 

IV. 
Čas vykonávania diela 

 
4.1. Dielo podľa tejto Zmluvy bude Zhotoviteľom vykonané v nasledovných etapách: 
 
začiatok vykonávania diela:  15.8.2022 
spracovanie grafického návrhu: podľa prílohy C 

ukončenie vykonávania diela: podľa prílohy C(platné v prípade dodržania časového plánu z prílohy C tejto 

zmluvy zo strany Objednávateľa) 

 
4.2. Za účelom dodržania termínov podľa bodu 4.1. tohto článku sa Objednávateľ zaväzuje dodať 
Zhotoviteľovi kompletné podklady špecifikované v prílohe A, a to v termíne najneskôr do 14 kalendárnych 
dní odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy. V prípade, ak Objednávateľom dodané podklady budú nedostatočné, 
nejasné alebo nezrozumiteľné, je Objednávateľ povinný dodať podklady riadne v lehote do 2 pracovných dní 
odo dňa ich vyžiadania Zhotoviteľom. 

 
4.3. Predpokladom dodržania termínov podľa tohto článku je poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo 
strany Objednávateľa, t.j. najmä dodržiavanie harmonogramu prác a stanovených lehôt v rámci 
pripomienkovacích a schvaľovacích konaní. O dobu, po ktorú bude Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím 
súčinnosti sa termíny Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy predlžujú. 
 
4.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie diela v prípade vyššej moci a v prípadoch, ktoré nie 
sú závislé od vôle Zhotoviteľa, bránia mu vo vykonávaní diela a Zhotoviteľ im nemôže zabrániť a ani ich 
predvídať v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie diela aj v prípadoch 
stanovených touto Zmluvou. O dobu, po ktorú Zhotoviteľ nemôže dielo vykonávať sa predlžujú termíny podľa 
bodu 4.1. tohto článku. 
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V. 

Práva a povinnosti Zhotoviteľa 
 

5.1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou a dbať, 
aby nedošlo k poškodeniu technológií Objednávateľa, alebo k zničeniu jeho majetku. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
vykonať dielo podľa tejto Zmluvy v súlade s podkladmi a technickou dokumentáciu dodanými mu 
Objednávateľom. 

 
5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet tejto Zmluvy sám resp. vlastnými zamestnancami alebo inými 
zmluvne spolupracujúcimi subjektmi, pričom je povinný u každého z nich zabezpečiť dodržiavanie všetkých 
podmienok plnenia tejto Zmluvy. 

 
5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť a udržiavať na plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy výlučne tím 
ľudí, ktorí sú riadne vyškolení v oblasti poskytovaných služieb. 

 
5.4. Zhotoviteľ má povinnosť všetky informácie a všetky prostriedky zverené mu Objednávateľom, ich 
súčasti a príslušenstvo, používať len na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v priebehu plnenia  tejto Zmluvy dozvedel. 

 
5.5. Zhotoviteľ má právo na včasné poskytnutie všetkých a kompletných informácií od Objednávateľa, 
ktoré sú na plnenie predmetu tejto Zmluvy potrebné. 

 
5.6. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny diela podľa tejto Zmluvy. 
 

5.7. V prípade záujmu Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprostredkovať registráciu doménového 
mena Objednávateľa u príslušných registračných autorít. Poplatky a ďalšie náklady spojené s registráciou 
nesie v celom rozsahu Objednávateľ. Registrácia doménového mena sa riadi pravidlami a podmienkami 
príslušných registračných autorít (správca domén), ktoré sú pre Objednávateľa záväzné.  

 
5.8. Zhotoviteľ je oprávnený obmedziť alebo pozastaviť vykonávanie diela z dôvodov majúcich pôvod v 
činnosti tretích osôb alebo zásahu vyššej moci alebo z dôvodov poruchy na zariadení subdodávateľov (napr. 
výpadky elektrickej energie, telekomunikačného spojenia), pokiaľ týmto udalostiam nešlo objektívne 
zabrániť. 

 
5.9. Zhotoviteľ je oprávnený obmedziť alebo pozastaviť vykonávanie diela na nevyhnutne dlhú dobu, ak 
je to nutné z dôvodu údržby alebo opráv zariadení Zhotoviteľa alebo Objednávateľa. 

 
5.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vopred informovať Objednávateľa o skutočnostiach obmedzujúcich alebo 
pozastavujúcich vykonávanie diela, ak sú mu tieto skutočnosti vopred známe tak, aby Objednávateľ mohol 
prijať nevyhnutné opatrenia. Uvedené sa týka plánovaných opráv a údržby zariadení, prerušenia dodávky 
elektrickej energie, rekonštrukcie inžinierskych sietí a podobne. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa 
o skutočnostiach podľa toho bodu oznámením uverejneným na webovej stránke Zhotoviteľa. 

 
5.11. Zhotoviteľ má právo zamietnuť sprevádzkovanie skriptu (komponentu) bez ďalšieho vysvetlenia. 
 

5.12. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané dielo (po prípadných korektúrach zo strany 
Objednávateľa) bude zodpovedať špecifikácii diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ však nezodpovedá za 
rozpor vykonaného diela s Objednávateľom nešpecifikovanými požiadavkami. 

 
5.13. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zastaviť vykonávanie diela a odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak:  

⮚ požiadavky Objednávateľa na dielo by boli v rozpore s právnymi predpismi SR a EU alebo v rozpore s 
dobrými mravmi, 

⮚ prostredníctvom diela by bol zo strany Objednávateľa ponúkaný nelegálne získaný softvér alebo 
podobné produkty za účelom predaja alebo poskytovania tretím osobám, účel vykonaného diela by bol 
zameraný na rozširovanie nevyžiadanej reklamy (spam), dochádzalo by k preťaženiu databázových 
systémov, 

⮚ sa Objednávateľ dostane do omeškania s dodaním podkladov, informácií, technickej dokumentácie 
alebo iných nevyhnutných podkladov dôležitých pre Zhotoviteľa za účelom vykonania diela, a to o viac 
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ako 5 pracovných dní voči lehotám, ktoré sú stanovené v tejto Zmluve a jej prílohách; v danom prípade 
dôjde zo strany Zhotoviteľa k alikvotnej fakturácii ceny diela. 

5.14. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade využívania publikačného systému Zhotoviteľa nie je 
možná úprava diela treťou stranou. Ak Objednávateľ na zmene trvá, má Zhotoviteľ právo od tejto Zmluvy 
odstúpiť bez nároku Objednávateľa na vrátanie dovtedy uhradenej ceny diela. V takomto prípade má 
Objednávateľ právo na vydanie použitej základnej HTML šablóny, pričom obsah diela si Objednávateľ zaistí 
sám z funkčného diela na hostingu Zhotoviteľa. 

 
VI. 

Práva a povinnosti Objednávateľa 
 

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje dodať Zhotoviteľovi všetky podklady a technické špecifikácie diela 
v rozsahu, spôsobom a lehotách podľa tejto Zmluvy a jej príloh. Textové informácie je povinný dodať vo 
všetkých jazykových verziách (v cene diela nie je zahrnutý prípadný preklad týchto materiálov). 

 
6.2. Objednávateľ sa zaväzuje plniť si svoje peňažné záväzky voči Zhotoviteľovi z titulu tejto Zmluvy 
riadne a včas. 

 
6.3. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť Zhotoviteľovi všetky podmienky potrebné pre hladký priebeh 
vykonávania diela.  

 
6.4. Objednávateľ je povinný rešpektovať autorské a iné práva tretích osôb, najmä práva duševného 
vlastníctva (napr. práva k obchodnému menu, autorské práva k softvéru, k filmovým, hudobným a 
fotografickým dielam alebo práva k ochranným známkam). Objednávateľ plne a bezvýhradne zodpovedá za 
prípadný rozpor zverejňovaných informácií a materiálu s autorským zákonom. Zhotoviteľ si pri zistení 
akéhokoľvek porušenia povinností Objednávateľa podľa predošlej vety vyhradzuje právo na okamžité 
prerušenie vykonávania diela až do doby odstránenia chybného materiálu. 

 
6.5. Objednávateľ je povinný oznamovať Zhotoviteľovi všetky zmeny svojich identifikačných, 
fakturačných a kontaktných údajov bezodkladne po tom, čo k prípadnej zmene dôjde. Obzvlášť dôležité je 
mať správne uvedený fakturačný kontakt, t.j. e-mail, na ktorý je odosielaná faktúra. V prípade neoznámenia 
uvedených zmien Zhotoviteľovi nesie Objednávateľ zodpovednosť za akékoľvek škody týmto vzniknuté. 

 
VII. 

Cena diela 

7.1. Cena diela podľa tejto Zmluvy je dohodou zmluvných strán stanovená v nižšie uvedenej tabuľke: 

Dielo podľa bodu 2.2. Jednorazová platba 
(uvádza sa prípadná zálohová a konečná platba) 

Pravidelná 

mesačná platba 

(paušál) 

● Programovanie webovej stránky 4 000 eur [.] 

● Grafický návrh webu 2 000 eur  

 

 
7.2. Cena diela v prípade jednorazovej platby bude Zhotoviteľom vyúčtovaná nasledovne: 

⮚ zálohová platba (40 % skicovné) bude Zhotoviteľom fakturovaná v lehote do 15 pracovných dní odo dňa 
schválenia grafického návrhu diela Objednávateľom; zálohová platba je nevratná; 

⮚ konečná platba (60 %) bude Zhotoviteľom fakturovaná v lehote do 15 pracovných dní odo dňa schválenia 
finálnej podoby diela Objednávateľom; Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať konečnú platbu aj prípade 
márneho uplynutia lehoty na schválenie finálnej podoby diela Objednávateľom. 

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na vykonanie skoršej, alikvotnej fakturácie z konečnej platby v prípade, ak zo 
strany Objednávateľa dôjde k nedodržaniu harmonogramu prác a stanovených lehôt v rámci 
pripomienkovacích a schvaľovacích konaní. 
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7.3. Cena diela v prípade pravidelnej mesačnej platby (paušál) je splatná spätne, mesačne pozadu, vždy 
na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom v nasledovnom kalendárnom mesiaci. 

 
7.4. Faktúra Zhotoviteľa je splatná v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia prevodom na 
bankový účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre alebo v záhlaví tejto Zmluvy. Faktúra bude spĺňať všetky 
náležitosti daňového dokladu. Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas na elektronické zasielanie faktúr v 
zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vierohodnosť 
dokumentu bude zaručená elektronickým podpisom. Elektronické faktúry budú zasielané na e-mailovú 
adresu: sekretariat@vcelari.sk . 

 
7.5. Ceny prác a služieb objednaných Objednávateľom a vykonaných Zhotoviteľom nad rámec tejto 
Zmluvy budú Zhotoviteľom účtované podľa aktuálneho cenníka Zhotoviteľa. Pre fakturáciu obdobne platí bod 
7.4. tohto článku, pričom fakturácia sa uskutoční po vykonaní požadovaných naviac prác a služieb. 
Objednávka prác a služieb nad rámec tejto Zmluvy a ich následná akceptácia, sa môže vykonať aj 
prostredníctvom e-mailovej komunikácie. 

 
7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatnej faktúry 
je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z 
dlžnej čiastky, a to za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý 
nárok Zhotoviteľa na náhradu škody, a to i vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. 

 
7.7. Platby Objednávateľa podľa tejto Zmluvy sa považujú za zaplatené v okamihu pripísania 
fakturovanej čiastky na bankový účet Zhotoviteľa. 

 
7.8. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou čo i len jednej splatnej faktúry 
podľa dohodnutých podmienok upravených v tomto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ bez obmedzia a v celom 
rozsahu oprávnený pozastaviť vykonávanie diela podľa tejto Zmluvy až do doby, pokiaľ Objednávateľ 
neuhradí všetky splatné záväzky voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ má súčasne nárok na odstúpenia od Zmluvy. 
 
7.9. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu až dňom zaplatenia ceny diela v celom rozsahu. 
 
7.10. Objednávateľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ je povinný odovzdať mu dielo do ostrej prevádzky až 
po úhrade ceny diela v celom rozsahu. 
 

VIII. 
Odovzdanie diela 

 
8.1. Dielo je vykonané riadne, ak je vykonané v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami. 
 
8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ dielom podľa tejto Zmluvy je vytvorenie webovej stránky, 
Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi dielo naraz, a to na diaľku prostredníctvom internetu; odovzdanie 
a prevzatie diela bude potvrdené e-mailovou komunikáciou zmluvných strán. 
 
8.3. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie vykonaného diela len v prípade, ak nie je vykonané 
riadne. 
 
8.4. V prípade, ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať riadne vykonané dielo (t.j. jeho konanie 
pre prevzatie diela bude pasívne alebo dôvodom neprevzatia diela budú požiadavky Objednávateľa na dielo 
nemajúce základ v tejto Zmluve alebo jej prílohách), za deň odovzdania a prevzatia diela sa považuje deň 
zaslania finálneho diela Objednávateľovi na jeho schválenie. Zhotoviteľ následne zašle Objednávateľovi aj 
prístupové údaje k dielu a prvky jeho riadenia. V tomto prípade sa fakturácia konečnej platby podľa bodu 7.2. 
tejto Zmluvy vykoná bez ohľadu na schválenie finálnej podoby diela Objednávateľom. 
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IX. 
Trvanie Zmluvy a spôsoby jej skončenia 

 
9.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu: 
 

 určitú od 1.8.2022 do 31.07.2023 
 

(pozn.: požadované označte krížikom) 

 
9.2. V prípade uzatvorenia tejto Zmluvy na dobu neurčitú môže byť táto Zmluva ukončená: 

⮚ písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu, na ktorom sa dohodnú, 

⮚ zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

⮚ písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota je 1 
kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane, 

⮚ písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov, ktoré stanovuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov alebo táto Zmluva. 

 
9.3. V prípade uzatvorenia tejto Zmluvy na dobu určitú, táto Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola 
uzatvorená. Pred uplynutím tohto času môže byť táto Zmluva ukončená: 

⮚ odovzdaním a prevzatím diela, 

⮚ písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu, na ktorom sa dohodnú, 

⮚ zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

⮚ písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov, ktoré stanovuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov alebo táto Zmluva. 

 
9.4. Zhotoviteľ je okrem aj iných dôvodov uvedených v tejto Zmluve oprávnený písomne odstúpiť od tejto 
Zmluvy v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v 
prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou splatnej faktúry o viac ako 30 kalendárnych 
dní; Zhotoviteľ je oprávnený zároveň pozastaviť poskytovanie služieb. Odstúpenie Zhotoviteľa od tejto 
Zmluvy je účinné odo dňa doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy Objednávateľovi. 

 
X. 

Záruka a zodpovednosť za vady diela 
 
10.1. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo záruku v trvaní 6 kalendárnych mesiacov. Záručná doba 
plynie odo dňa odovzdania a prevzatia finálneho diela Objednávateľom. 

 
10.2. Záruka sa vzťahuje na funkčnosť diela. V rámci záručnej doby sa Zhotoviteľ zaväzuje bezplatne 
odstrániť vady, ktoré neboli zapríčinené neprimeranou a/alebo nevhodnou obsluhou diela. Uvedené je na 
posúdení Zhotoviteľa. 

 
10.3. Objednávateľ je povinný uplatniť si u Zhotoviteľa nároky z vád diela bezprostredne po ich zistení. 
Zhotoviteľ je povinný zaistiť nápravu reklamovaných vád diela v záručnej dobe v lehote: 

⮚ 2 pracovných dní v prípade textových vád, 

⮚ 2 pracovných dní v prípade grafických vád, 

⮚ 1 pracovného dňa v prípade vád spojených s hostingom, 

⮚ 7 pracovných dní v prípade ostatných vád. 
 

10.4. Objednávateľ berie na vedomie, že všetky úpravy zdrojového kódu diela môže uskutočňovať výlučne 
Zhotoviteľ. Neoprávneným zásahom do zdrojového kódu diela preberá Objednávateľ zodpovednosť za 
správnu funkcionalitu diela a stráca záruku. 
 
10.5. Objednávateľ berie na vedomie, že pokiaľ je dielom podľa tejto Zmluvy vytvorenie webovej stránky, 
dielo je Zhotoviteľom vykonané na princípe open source riešenia prostredníctvom webového softvéru 
WordPress. Správa, funkčnosť a technický vývoj WordPress je v réžii tretích osôb, v čoho dôsledku 
Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za jeho správu, funkčnosť a technický vývoj (napr. aktualizáciu pluginov). 
Objednávateľ preto zároveň berie na vedomie, že pokiaľ po odovzdaní a prevzatí riadne vykonaného diela 
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v súlade s čl. VIII. tejto Zmluvy dôjde k čiastočnej nefunkčnosti pluginu diela alebo niektorej z častí diela 
v dôsledku neskoršej správy a/alebo technického vývoja WordPress (napr. neaktualizovanie pluginov), 
nepovažuje sa to za vadu diela. 

  
XI. 

Komunikácia zmluvných strán 
 
11.1. Primárnym nástrojom pre komunikáciu medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom je elektronická pošta 
medzi zodpovednými osobami podľa bodu 12.2. tejto Zmluvy. 

 
11.2. Elektronická pošta bude využitá predovšetkým pre nasledujúce úkony: odovzdanie podkladov pre 
vykonanie diela, vyžiadanie doplňujúcich podkladov a informácii, doručenie grafického návrhu diela, výzva 
na schválenie grafického návrhu diela, súhlas Objednávateľa s grafickým návrhom diela, pripomienky 
Objednávateľa ku grafickému návrhu diela, doručenie finálneho diela Objednávateľovi, výzva na schválenie 
finálneho diela, súhlas Objednávateľa s finálnym dielom, pripomienky Objednávateľa k finálnemu dielu, 
odovzdanie a prevzatie diela, potvrdenie odovzdania a prevzatia diela, reklamácie, návrh na zahájenie 
rokovania o zmene Zmluvy, poskytnutie naviac prác a služieb (objednávka, cenová kalkulácia, akceptácia). 

 
XII. 

Záverečné ustanovenia 
 

12.1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných 
právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

 
12.2. Zodpovednými osobami za dodržiavanie ustanovení tejto Zmluvy sú: 
 

 za Dodávateľa za Objednávateľa 

meno a priezvisko Juraj Sasko Milan Rusnák 

funkcia konateľ štatutár 

tel. číslo 0904 331 776 0903185798 

e-mail sasko@visibility.sk rusnak@vcelari.sk 

 
12.3. Všetky písomnosti podľa tejto Zmluvy si budú zmluvné strany zasielať na adresy uvedené v tejto 
Zmluve. Pre doručovanie písomností platí, že povinnosť doručiť písomnosť je splnená, keď ju adresát 
prevezme, odmietne prevziať alebo dňom uloženia zásielky na pošte, kedy je zásielka vrátená poštou jej 
odosielateľovi ako zásielka nedoručená z dôvodu adresát neznámy, alebo adresát neprevzal v odbernej 
lehote na pošte. 
 
12.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou 
budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany týmto zakladajú právomoc 
súdov v Slovenskej republike určenú podľa procesných predpisov SR. 
 
12.5. Zmeny a dodatky tejto Zmluvy sa môžu uskutočňovať iba písomnými dodatkami k tejto Zmluve 
podpísanými oboma zmluvnými stranami; výnimku predstavujú prípady, ktoré sú jednoznačne v tejto Zmluve 
uvedené. 
 
12.6. Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných 
ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú 
dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne 
zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi 
zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 
 
12.7. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 
jednom rovnopise. V prípade, ak bola táto Zmluva vyhotovená aj v iných jazykových verziách, jej znenie 
v slovenskom jazyku má vždy prednosť a je smerodajné. 
 

http://vcelari.sk/
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12.8. Zmluvné strany si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na dôkaz toho, 
že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, ju podpisujú. 

 
12.9. Táto Zmluva vzniká dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom účinnosť nadobúda dňom 
podľa bodu 9.1. tejto Zmluvy. 

 
 
 

 
ZA ZHOTOVITEĽA 

 

 
ZA OBJEDNÁVATEĽA 

 
V Bratislave, dňa 27.7.2022 
 

 
 
 

____________________________ 
Juraj Sasko 

konateľ 

 
V Bratislave, dňa 27.7.2022 
 

 
 
 

____________________________ 
Milan Rusnák 

štatutár 

 
 
 


