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RÁMCOVÁ ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VYTVORENIA DIELA, 

LICENCIA NA JEHO POUŽITIE A O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 

č. ZOD2020/321 

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len 

“Zmluva”) 

uzatvorená medzi 

Objednávateľom:   Nadácia Pontis 

Sídlo:    Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 

IČO:     31784828 

DIČ:    2021531512 

IČDPH:                    SK2021531512 

Zastúpená:    Martina Kolesárová, správkyňa nadácie 

Register:                  Ministerstvo vnútra SR dňa 27.10.1997, reg. číslo 203/Na - 96/463 

IBAN:                      SK34 0200 0000 0029 1109 4756, BIC: SUBASKBX 

Kontaktná osoba, kontaktné údaje: Daniela Kellerová 

a 

Dodávateľom:  

Obchodné meno: Martin Kopál - FOURSTUDIO 

Sídlo:  L. Svobodu 1532 / 26, 96901 Banská Štiavnica 

IČO: 45313377   

DIČ: 1081338654    

IČDPH: -                     

Zastúpený: Martin Kopál 

Register: Okresný úrad Žiar nad Hronom č. 680-14745 

Kontaktná osoba, kontaktné údaje: Martin Kopál, L. Svobodu 26, B. Štiavnica 

e-mail:  

IBAN:       BIC:     

(ďalej len „Dodávateľ“) 

za týchto podmienok: 

 

PREAMBULA 

Predmet zmluvy je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci 

programu spolupráce Interreg Stredná Európa v rámci cieľa Európska územná spolupráca (EÚS), 

ktorý podporuje regionálnu spoluprácu medzi stredoeurópskymi krajinami počas programového 

obdobia 2014-2020. Táto zmluva sa uzatvára na účely implementácie projektu “Growing 

a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of 

Central Europe“ (číslo zmluvy: CE 1040, akronym projektu: Social(i)Makers). 

 
 

Článok 1 Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa na základe podmienok upravených touto 

zmluvou poskytovať pre objednávateľa: 

a) fotografické služby v rozsahu (1)Fotografia, A4, 300dpi, fotopapier, 150 fotiek, 

(2)Zabezpečenie výstavy fotografií - 15 ks, rám, inštalácia a (3) Príprava foto slideshow - v 

digitálnej verzii - 60 foto, a s nimi súvisiace činnosti (ďalej len „dielo“), a to najmä 

zabezpečovať fotografovanie vybraných podujatí objednávateľa, ako aj zabezpečovať 

dodanie ďalších fotografií na základe vopred stanovených požiadaviek objednávateľa 

podľa článku 2 bod 2.2 tejto zmluvy (ďalej len „objednávka“) 

a záväzok zabezpečiť a udeliť objednávateľovi licenciu na použitie vytvoreného diela 

podľa špecifikácie v prílohe č. 1 riadne, v dojednanom termíne a za dohodnutých 

podmienok v zmysle tejto zmluvy a na základe jednotlivých objednávok objednávateľa. 

1.2 Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo podľa bodu 1 tohto článku v elektronickej 

podobe vo vhodných formátoch, v požadovanej kvalite a dostatočnom rozlíšení pre print, 

web alebo sociálne médiá, prípadne po dohode s objednávateľom v inom dohodnutom 
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formáte, a to v termínoch určených zmluvou alebo objednávateľom na základe jednotlivých 

objednávok.  

1.3 Dodávateľ sa ďalej zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo podľa bodu 1 článku zmluvy za 

podmienok špecifikovaných v tejto zmluve tak, aby nezasahoval do práv a právom 

chránených záujmov tretích osôb bez právneho dôvodu alebo aby neboli v rozpore 

s dobrými mravmi a pravidlami obchodnej súťaže. 

1.4 Dielo sa na účely tejto zmluvy považuje za vytvorené v okamihu, kedy je po prvýkrát 

vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami a zachytené na akomkoľvek hmotnom nosiči. 

1.5 Licenciou sa na účely tejto Zmluvy rozumie súhlas Dodávateľa udelený Objednávateľovi na 

použitie Diela a oprávnenie Objednávateľa Dielo používať v rozsahu a za podmienok ďalej 

upravených v tejto Zmluve. 

1.6 Predmetom zmluvy je tiež záväzok objednávateľa po riadnom dokončení a prevzatí diela na 

základe každej jednotlivej objednávky zaplatiť dodávateľovi odmenu za vytvorenie diela 

a udelenú licenciu k nemu, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.7 Táto zmluva sa uzatvára v súlade s § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní. Poskytovateľ dodá službu v zmysle predloženej Cenovej ponuky, podľa 

podmienok určených vo výzve a v tejto Zmluve.  

 

Článok 2 Čas, miesto a spôsob plnenia zmluvy 

 

2.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť a odovzdať dielo podľa článku I bod 1.1 tejto zmluvy riadne 

a včas. Dielo je zhotovené riadne, ak spĺňa všetky požiadavky podľa zmluvy a zodpovedá účelu 

sledovanému zmluvou. Dielo musí byť zhotovené v súlade s technickými normami, právnymi 

predpismi a bez vád a nedostatkov, ktoré by mohli mať za následok vznik škody alebo inej ujmy 

na strane objednávateľa alebo tretej osoby. Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť, či 

využije alebo nevyužije právo na objednávku počas trvania tejto Zmluvy. Dodávateľ 

berie na vedomie a súhlasí, že na objednávku a ani na ich počet nie je právny nárok. 

2.2 Objednávateľ oznámi dodávateľovi objednávku diela telefonicky alebo e-mailom, a to 

najneskôr päť pracovných dní predchádzajúcich požadovanému termínu zhotovenia diela. 

Objednávka musí obsahovať presný popis požadovaného plnenia, t.j. poskytnutie služieb 

pozostávajúci z určenia dátumu, miesta a času konania podujatia. Dodávateľ je povinný bez 

zbytočného odkladu najneskôr však do 24 hodín od zadania objednávky objednávku prijať 

a prijatie objednávky písomne potvrdiť e-mailom na e-mailovú adresu osoby oprávnenej 

kontaktnej osoby uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Pokiaľ dodávateľ neoznámi objednávateľovi do 

24 hodín od zadania objednávky prijatie alebo neprijatie objednávky v zmysle bodu 2.3 tohto 

článku, má sa za to, že objednávka je potvrdená. 

2.3 V prípade, ak objednávateľ neobjedná zhotovenie diela včas, t.j. v lehote podľa 

bodu 2.2 tohto článku dodávateľ negarantuje zabezpečenie požadovanej služby a nie je 

povinný objednávku prijať. Neprijatie objednávky z dôvodu nedodržania lehoty pre 

zadanie objednávky je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi bez zbytočného 

odkladu najneskôr však do 24 hodín od zadania objednávky e-mailom na e-mailovú 

adresu kontaktnej osoby uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

2.4 Odovzdaním diela sa rozumie zaslanie diela objednávateľovi v elektronickej podobe, a to 

kontaktným osobám na ich e-mailové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a taktiež osobné 

odovzdanie v elektronickej podobe na elektronickom nosiči v sídle objednávateľa v prípadoch, 

v ktorých to bude objednávateľ výslovne požadovať. Zodpovednosť dodávateľa za zhotovené dielo 

podľa príslušných právnych predpisov nie je jeho odovzdaním dotknutá. 

2.5 Prevzatím diela sa rozumie elektronické potvrdenie objednávateľa dodávateľovi o zhotovení 

a odovzdaní diela riadne, a to e-mailom na adresu kontaktných osôb dodávateľa uvedené v záhlaví 

tejto zmluvy. 

2.6 V prípade, že objednávateľ zistí po zaslaní diela dodávateľom v súlade s bodom 2.5 tohto 

článku, že odovzdané dielo má nedostatky, zašle písomne alebo e-mailom do 5 pracovných dní 

odo dňa odovzdania diela dodávateľovi pripomienky k dielu. Dodávateľ je povinný dielo upraviť 

v súlade s pripomienkami, resp. zdôvodniť písomne alebo e-mailom neodôvodnenosť pripomienok 

objednávateľa bez zbytočného odkladu. Na vykonanie týchto úprav/ doplnenia objednávateľom 

poskytne dodávateľovi päť dní, ak si zmluvné strany nedohodnú inú lehotu. Objednávateľ je 

povinný každé dielo opätovne posúdiť do piatich pracovných dní od jeho prevzatia a oznámiť 
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dodávateľovi, či ho prijíma alebo žiada opätovnú úpravu / doplnenie diela. V prípade márneho 

uplynutia lehoty sa dielo považuje za prijaté. 

2.7 Pokiaľ objednávateľ neprevezme dielo, hoci bolo odovzdané riadne, resp. riadne upravené 

podľa pripomienok objednávateľa, považuje sa dielo za prevzaté okamihom uplynutia lehoty na 

zaslanie pripomienok k predloženému dielu. Toto ustanovenie platí obdobne aj pre opätovne 

predložené pripomienky. 

2.8 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré nie je riadne zhotovené, najmä 

a) ak má dielo neodstrániteľné nedostatky (t.j. dielo nebolo zhotovené v súlade so zmluvou 

a riadne zadanou objednávkou a tieto nedostatky nie je možné odstrániť); v takomto 

prípade je objednávateľ povinný zaslať zhotoviteľovi písomné alebo mailové stanovisko, 

v ktorom špecifikuje vady diela, ktoré považuje za neodstrániteľné nedostatky, 

b) ak má dielo odstrániteľné nedostatky (napr. nedostatočná úprava fotografií, požadovaná 

zmena fotografií), ale dodávateľ ich neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ 

určil na odstránenie, a to najneskôr v lehote 5 pracovných dní od vrátenia diela 

objednávateľom, 

c) ak dodávateľ neodovzdá dielo v termíne, ktorý mu objednávateľ určil na odovzdanie diela. 

2.9 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť služby za účelom vytvorenia autorského diela v termíne, 

v mieste plnenia a v rozsahu špecifikovanom v tejto zmluve a v zmysle písomných objednávok 

objednávateľa, a to tak, aby sa dosiahol záujem objednávateľa rešpektujúc technickú, finančnú 

a organizačnú realizáciu diela. 

2.10 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu ihneď po jeho prevzatí a podpísaní 

dodacieho listu. Objednávateľ do piatich pracovných dní od odovzdania každého diela podľa bodu 

2.2 každej etapy tohto článku zmluvy oznámi dodávateľovi, či dielo prijíma alebo žiada úpravu a 

/alebo doplnenie diela. V prípade márneho uplynutia tejto lehoty sa dielo považuje za prijaté. 

2.11 Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dodaním diela po podpise dodacieho 

listu. 

2.12 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých skutočnostiach 

rozhodných pre spoluprácu podľa tejto zmluvy. 

 

Článok 3 Licencia 

 

3.1 Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi licenciu ako výhradnú bez vecného, časového 

a teritoriálneho obmedzenia, a to na celú dobu trvania autorských majetkových práv k dielu, najmä 

na súhlas k tomu, aby dielo (alebo jeho časť) mohlo byť použité na účel (i) propagácie/prezentácie 

objednávateľa, (ii) a na iné súvisiace účely v rámci prevádzkových potrieb objednávateľa, a to 

všetkými spôsobmi použitia uvedenými v §19 ods. 4 Autorského zákona, najmä:  

a) spracovanie diela, 

b) spojenia diela s iným dielom,  

c) vyhotovenie rozmnoženiny diela, 

d) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva, 

vypožičaním, nájmom, 

e) informovanie verejnosti prostredníctvom tlače, internetu a elektronických a ďalších médií 

o aktuálnom dianí, tvorbu propagačných a inzertných materiálov,  

f) uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, 

verejným vykonaním diela, verejným prenosom diela. 

3.2 Dodávateľ vyhlasuje, že je plne oprávnený súhlas a licenciu ďalej v predmetnom rozsahu udeliť 

objednávateľovi a zároveň potvrdzuje, že z udelenej licencie podľa tejto Zmluvy pre objednávateľa 

nevyplývajú žiadne ďalšie náklady alebo povinnosti voči iným tretím osobám, ako ani iné nároky, 

pokuty a/alebo sankcie pre nesplnenie povinnosti dodávateľa vyplývajúcich         z  udelenej licencie 

od osôb, od ktorých je licencia podľa tejto Zmluvy dodávateľom udelená, ako aj že všetky práva 

a povinnosti vyplývajúce z udelenej licencie sú riadne a v plnej miere vysporiadané. 

3.3 Dodávateľ na základe a prostredníctvom platnej licencie udeľuje Objednávateľovi súhlas na 

udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie alebo jej časti tretej osobe alebo postúpenie 

licencie inej osobe; o tejto skutočnosti nie je objednávateľ povinný dodávateľa informovať. 

3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že ním vykonané dielo  podľa tejto zmluvy nebude zaťažené autorským 

právom tretej osoby, bude bez právnych rád. V prípade zistenia právnych vád je dodávateľ povinný 

bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. Dielo musí rešpektovať platné 
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právne predpisy, a to najmä predpisy o ochrane osobnosti, ochrane osobných údajov, práva 

duševného vlastníctva, práva priemyselného vlastníctva a ďalšie práva tretích osôb garantované 

Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky. V prípade porušenia povinnosti dodávateľa podľa tejto 

zmluvy, dodávateľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vznikli v súvislosti 

s uplatňovaním nárokov tretími stranami. 

 

Článok 4 Cena a platobné podmienky 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnuté služby bude určená jednotlivo, podľa 

rozsahu služieb uvedených v jednotlivých objednávkach objednávateľa, na základe dohody 

objednávateľa a dodávateľa. V prípade nesúhlasu s cenou podľa objednávok objednávateľa sa 

zmluvné strany zaväzujú rokovať v dobrej viere o odmene za služby, ktoré majú byť poskytnuté. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnuté služby nesmie byť vyššia ako 

ceny dodávateľa v zmysle Prílohy č. 1 zmluvy – Rozpis predmetu zákazky a kalkulácia 

ceny. 

4.3 Celková cena za predmet zmluvy, ktorú si objednávateľ môže od dodávateľa po dobu 

platnosti dohody objednať je maximálnou cenou, a to vo výške  

 

Fotografia, A4, 300dpi, 

fotopapier, 150 fotiek 

subtotal cena s DPH v 

eurách 

Zabezpečenie výstavy 

fotografií - 15 ks, rám, 

inštalácia, subtotal cena 

s DPH v eurách 

Príprava foto slideshow 

- v digitálnej verzii - 60 

foto, subtotal cena 

s DPH v eurách 

celková 

cena s DPH 

v eurách 

900,00 375,00 200,00 1475,00 

 
4.4 Dodávateľ poskytuje licenciu bezodplatne - odmena za poskytnutie výhradnej licencie k 
autorskému dielu je zahrnutá v cene za vytvorenie diela podľa tejto zmluvy. 
4.5 Cena dohodnutá pri každej jednotlivej objednávke bude konečná. Cena zahŕňa všetky 

náklady dodávateľa v súvislosti so zhotovením a odovzdaním diela a výhradnej licencie. Dodávateľ 

vyhlasuje, že žiadne iné poplatky alebo plnenie nebude od objednávateľa vyžadovať.  

4.6 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru v lehote do 15 dní po odovzdaní a prevzatí diela 

podľa článku 2 tejto zmluvy a za podmienky splnenia povinností ustanovených v tejto zmluve a/ 

alebo za podmienky, že nedôjde k odstúpeniu od zmluvy v zmysle čl. 6 tejto zmluvy. Splatnosť 

faktúr je 15 pracovných dní odo dňa ich doručenia do sídla objednávateľa, bezhotovostným 

prevodom na účet dodávateľa. 

4.7 Faktúra – daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené príslušnými platnými 

právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. budú 

v nej uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred 

jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 15-dňová lehota splatnosti od jej 

doručenia objednávateľovi. 

4.8 Objednávateľ je povinný odviesť z príslušnej časti odmeny vyplatenej dodávateľovi povinný 

odvod do príslušného umeleckého fondu vo výške 2 % z celkovej ceny. Dodávateľ berie na 

vedomie, že odmena podlieha dani z príjmov, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že 

z vyplatenej odmeny Dodávateľ odvedie riadne daň z príjmov v zmysle príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, najmä zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov. Daňovú povinnosť, na základe Dohody o nezrážaní zrážkovej dane z príjmov 

autora k tejto autorskej zmluve (ako príloha 2 tejto Zmluvy), týmto preberá Dodávateľ. 

Zmluvné strany nemajú právo jednostranne započítať voči druhému účastníkovi akékoľvek 

peňažné pohľadávky bez písomného alebo ústneho súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné 

strany taktiež nemajú právo bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany postúpiť na tretiu 

osobu akékoľvek peňažné pohľadávky voči druhej zmluvnej strane. 

4.9 V prípade, ak dodávateľ nedodá dielo riadne a včas, napriek tomu, že bol písomne 

upozornený kontaktnou osobou, má objednávateľ právo krátiť mu cenu diela podľa článku 4 bod 

4.1 a 4.2 až do výšky 60 % z ceny diela. Opakované písomné upozornenie na takéto porušenie 

povinností oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od zmluvy. 
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4.10 Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom, na ktorý sa vzťahuje 

zmluvná pokuta týmto nie sú dotknuté. Poškodená strana je oprávnená požadovať zaplatenie 

náhrady škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

 

Článok 5 Práva a povinnosti zmluvných strán  

 

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä poskytnúť mu 

relevantné inštrukcie a informácie k vytvoreniu diela. 

5.2 Dodávateľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade so 

záujmami objednávateľa, ktoré pozná alebo musí pri vynaložení odbornej starostlivosti poznať 

a postupovať podľa požiadaviek objednávateľa, uvedených v objednávke. Dodávateľ sa môže od 

pokynov objednávateľa odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme objednávateľa 

a dodávateľ nemôže včas získať jeho súhlas. Dodávateľ je však povinný o takomto postupe 

informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu e-mailom. Dodávateľ je povinný oznámiť 

objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov a ktoré môžu mať vplyv 

na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného zmluvou alebo sú 

podľa názoru dodávateľa nevyhnutné na riadne plnenie záväzkov podľa zmluvy.  

V prípade uplatnenia pripomienok alebo požiadaviek na úpravu alebo doplnenie diela zo strany 

objednávateľa sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť úpravu diela podľa týchto pripomienok, pokiaľ 

v prípade realizácie nedôjde k neoprávnenému zásahu do práv tretích osôb. 

5.3. Dodávateľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom prípadnom 

zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne zhotovenie a odovzdanie 

diela.  

5.4 Objednávateľ je povinný zabezpečiť príslušnú autorskoprávnu ochranu diela a rešpektovať 

osobnostné autorské práva tvorcov tohto diela, a to tak, že vždy, keď je to možné a / alebo 

obvyklé, uvedie na prezentačných materiáloch mená a priezviská tvorcov. V prípade, ak dodávateľ 

použije pri zhotovovaní diela inú osobu, zodpovedá, akoby dielo zhotovoval sám. 

5.5 Dodávateľ projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými 

službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Subsidy contract-u resp. Partnership agreement-

u, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú 

najmä:  

a) Úrad vlády Slovenskej republiky a ním poverené osoby,  

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, d) Splnomocnení zástupcovia 

Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. 

a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES. 

 

 

Článok 6 Doba trvania zmluvy a spôsob jej ukončenia 

 

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od odo dňa nadobudnutia účinnosti do 31.07.2020 

alebo do vyčerpania finančného limitu stanoveného v článku IV bod 4.3 zmluvy, ak táto 

skutočnosť nastane skôr.  

6.2 Zmluvu je možné ukončiť: 

a. dohodou strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode; 

b. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu, s 1-mesačnou 

výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení 

písomnej výpovede. 

6.3 Objednávateľ je od tejto zmluvy oprávnený odstúpiť ak: 

     a) dodávateľ poruší svoj záväzok podľa tejto zmluvy, najmä tým, že neodovzdá jednotlivé dielo 

v termíne dohodnutom v tejto zmluve ani v dodatočnej lehote poskytnutej Objednávateľom; 

Objednávateľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú lehotu, ak by tým bola ohrozená realizácia diela, 

     b) má jednotlivé dielo nedostatky, t.j. nie je vytvorené v súlade s touto zmluvou; ak sú 

nedostatky odstrániteľné, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len vtedy, ak ich dodávateľ 

neodstráni v primeranej lehote, ktorú mu poskytne na tento účel, 

     c) objednávateľ rozhodne o ukončení realizácie alebo neuvedení jednotlivého diela, 

     d) sa niektoré z vyhlásení dodávateľa podľa tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé. 
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6.4 Dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ poruší svoj záväzok podľa 

tejto zmluvy a objednávateľ neurobí nápravu ani v dodatočne poskytnutej lehote. Ak objednávateľ 

bude v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek oprávnene fakturovanej sumy o viac ako 30 dní, 

dodávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy.  

6.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane; doručením na účely tejto zmluvy sa rozumie aj neodôvodnené odmietnutie 

prevzatia písomnosti. 

 

Článok 7 Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.  

7.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného 

očíslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

7.3 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že ich záväzkový vzťah, upravený zmluvou a spory z neho 

vzniknuté, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorského 

zákona a tam, kde to nie je možné, ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných v Slovenskej republike. 

7.4 Akékoľvek prípadné spory tykajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto zmluvou budú 

riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných strán. 

7.5 V prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto 

zmluvy, sú zmluvné strany povinné túto skutočnosť vopred písomne oznámiť druhej zmluvnej 

strane. 

7.6 Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, neplatnosť, alebo 

neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších 

ustanovení zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo 

neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom 

rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali neplatným alebo 

neúčinným ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, 

že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné. 

7.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží každá zo 

zmluvných strán. 

7.8 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je podpisovaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, 

určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za jednostranne nápadne nevýhodných 

podmienok, že si ju riadne prečítali a súhlasia s celým jej obsahom a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 

 

Príloha č. 1 – Rozpis predmetu zákazky  

a kalkulácia ceny 

 

 

V Bratislave,  dňa 02. 03. 2020 

          

 

 

V Bratislave,  dňa 02. 03. 2020 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Objednávateľ 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Dodávateľ 

 

 

Príloha č. 1 - Rozpis predmetu zákazky a kalkulácia ceny 

 

Predmetom zákazky je: 

(1)zhotovenie fotografií pre digitálne použitie a pre tlač – 150 fotografií 
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(2) realizácia mini výstavy z 15 fotografií, formát A4, tlač a usadenie fotografií do fotorámu alebo 

ekvivalentnej alternatívy 

(3) produkcia digitálnej prezentácie projektu a jeho produktov cez foto-slide show, ktorá bude 

zverejnená na internete 

Parametre: 

 Plnofarebné 

 Kvalita vhodná na tlač  a web 

 Tematika: 

o Víkendový mentoringový pobyt detí - apríla 2020 – okolie Bratislavy  (50 fotografií) 

o Študijný výlet detí z Trnavy do Bratislavy, apríl/máj 2020 (25 fotografií) 

o Návšteva detí v Prezidentskom paláci – apríl/máj 2020 (25 fotografií) 

o Slávnostné ukončenie školského roka v Centre (Trnava) – jún 2020 (50 fotografií) 

 
From: Martin Kopál  
Date: Tuesday, 25 February 2020 at 12:45 
 

Služba Jednotka Jednotková cena bez DPH/s 
DPH 

(1)Jednu fotografiu, vrátané 
autorských práv na neobmedzenú 
dobu (počet fotografií je uvedený 
v pôvodnom predmete služieb 

cenu za jednu fotografiu  6€ / fotografia  

Výroba/príprava malej foto 
výstavy, vrátané tlače a usadenie 
fotiek do fotorámov alebo 
ekvivalentnej alternatívy min. 
rozmery A4, 

Mini výstava pozostávajúca z 15 
fotografií, vrátané usadenia 
fotografií do rámov 

 25€/ fotografia s rámom 
vo             formáte A4 

Tvorba digitálnej foto slide show 
vo forme digitálnej prezentácie 
slide show, alebo fotoknihy. 

  

Výroba/tvorba jedného 
digitálneho produktu, max 60 
strán 

 200€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 - Dohoda o nezrážaní zrážkovej dane z príjmov autora 
k Rámcovej zmluve č. ZOD2020/321 
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Uzatvorená podľa §43 odst. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov medzi: 

Nadácia Pontis 

sídlo:     Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 

IČO:     31784828, DIČ: 2021531512 

IČDPH:   SK2021531512 

v zastúpení:    Lenka Surotchak 

ďalej len „platiteľ dane“ 
a 

 

Autorom: Martin Kopál - FOURSTUDIO  
Sídlo:  L. Svobodu 1532 / 26, 96901 Banská Štiavnica 

IČO: 45313377    

DIČ: 1081338654 
ďalej len „autor“ 
 
Na základe tejto dohody sa strany dohodli, že platiteľ dane autorovi z príjmov podľa § 6 ods. 2 
písm. a) a § 6 odst. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
nebude zrážať daň z príjmov zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm h) zákona. 
O tejto skutočnosti platiteľ s autorom uzatvára dohodu vopred, t.j. pred vyplatením príjmu a nie 
až po skončení zdaňovacieho obdobia. 
Autor si príjmy podľa § 6 ods. 2 a) a podľa § 6 ods. 4 zákona vysporiada sám v daňovom priznaní 
po skončení zdaňovacieho obdobia. 
 
Autor berie na vedomie, že platiteľ dane oznámi túto dohodu na Daňový úrad v lehote do konca 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom uzatvorená. 
 
Právne vzťahy vyslovene neupravené v tejto dohode sa spravujú ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. 
Dohoda je uzatvorená v 2 rovnopisoch, z ktorých jeden si ponecháva platiteľ dane a jeden si 
ponecháva autor. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. K zrušeniu tejto dohody môže dôjsť na 
základe dohody oboch strán alebo jednostranným odstúpením jednej zo strán. Odstúpenie od 
dohody je účinné doručením písomného prejavu vôle o odstúpení druhej strane. Dohoda bola 
uzatvorená podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle obidvoch zmluvných strán, ktoré 
si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak svojho súhlasu ju podpisujú. 
 
V Bratislave, dňa 2.3.2020 
 
 
 
Podpis Platiteľ dane:                               Podpis Autor:  
 

 


