Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení medzi

Objednávateľ
obchodné meno: W PRESS a.s.
sídlo: Partizánska 2, 811 03 Bratislava
IČO: 35 907 266
DIČ: 2021898538
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka č. 3464/B
zastúpená:

Štefan Hríb, podpredseda predstavenstva
Federika Homolková, člen predstavenstva

Bankové spojenie:

SK 9811000000002926907780

Poskytovateľ

živnostník

meno: Mgr. Ľudmila Jozefáková
rodné číslo: XXXXXX/XXXX
adresa trvalého pobytu: Vyšehradská 35, Bratislava
číslo účtu: SK6483605207004201685163
IČO: 46520449
DIČ:
Živnosť vydaná: OÚ BA, číslo živnostenského registra: 110-211886

Čl. I
Predmet zmluvy
1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať činnosť pre pracovnú pozíciu
Publicity Manažér v projekte „Kto vraví, že som outsider? v nasledovnom rozsahu:
• Návrh, príprava a implementácia komunikačnej stratégie projektu
• Propagácia a tvorba imidžu projektu

• Príprava podkladov pre tvorbu rozpočtu na propagačné aktivity a jeho monitorovanie.
• Spolupráca s ostatnými oddeleniami spoločnosti na prezentačných aktivitách projektu
• Spolupráca s externým agentúrami, jej koordinácia a vyhodnocovanie.
• Príprava a koordinácia distribúcie informačných materiálov (tlačové správy,
pozvánky)
• Budovanie, rozvíjanie a udržiavanie dobrých vzťahov s médiami, verejnosťou a
mienkotvornými osobnosťami s cieľom podporovať všeobecné povedomie o projekte a
jeho hodnotách.
1.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť za vykonané práce a služby
dohodnutú odmenu, bližšie špecifikovanú v čl. III zmluvy.
1.3. Práce a služby presahujúce rozsah prác uvedených v bode 1.1. budú upravené
písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
Cena za takto vykonané práce bude objednávateľovi vyfakturovaná samostatne nad
rámec odmeny stanovenej v čl. III. zmluvy.
Čl. II.
Doplňujúce spoločné dojednania
2.1. Poskytovateľ je povinný pri plnení záväzkov z tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou, je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať objednávateľovi všetky
skutočnosti súvisiace s plnením služieb a objednávateľ je povinný včas oznamovať
poskytovateľovi skutočnosti pre neho zásadného významu.
2.2. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré získal
od objednávateľa a takisto o tých, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto zmluvy.
Informácie, ktoré obdržal od objednávateľa môže použiť výlučne na realizáciu predmetu
zmluvy a nesmie ich poskytnúť tretím osobám.
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne a
včasné plnenie jeho záväzkov. Objednávateľ je povinný podať poskytovateľovi všetky
potrebné technické a obchodné informácie súvisiace s plnením tejto zmluvy.

Čl. III.
Odmena za poskytnuté služby a platobné podmienky
3.1. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na celkovej odmene za projekt vo výške 6258,- €
/slovom šesťtisíc dvesto päťdesiatosem eur/. Odmena sa bude fakturovať na základe

mesačných odmien spolu s výkazom prác za daný mesiac. Súčasťou odmeny sú aj
náklady poskytovateľa, napr. obstaranie a použitie materiálov na uskutočnenie práce.
Úhradu odmeny uskutoční objednávateľ na základe daňových dokladov / faktúr /
vystavených poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturačné obdobie bude
kalendárny mesiac. Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru do 10 dní po ukončení
fakturačného obdobia. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.
3.1.1. Dohodnutú mesačnú odmenu podľa bodu 3.1 je objednávateľ oprávnený úmerne
znížiť, ak poskytovateľ nesplní v danom mesiaci rozsah prác, uvedený v bode 1.1 článku
I. tejto zmluvy resp. nedodrží spôsob plnenia uvedený v čl. IV. bod 4.1. tejto zmluvy.
3.1.2. Objednávateľ je oprávnený vyplatiť poskytovateľovi odmenu vo výške 30 % zo
základnej mesačnej odmeny. Posúdenie je v dispozícii objednávateľa. Poskytovateľ si
nemôže uplatňovať voči objednávateľovi nárok na priznanie osobitnej odmeny.
3.2. Služby, ktoré poskytne poskytovateľ pre objednávateľa nad rámec služieb uvedených v
bode 1.1. tejto zmluvy, budú predmetom osobitnej fakturácie. Objednávateľ sa zaväzuje
uhradiť platnú faktúru do 15 dní od doručenia.
Za deň úhrady sa považuje deň pripísania uhrádzanej čiastky na účet poskytovateľa.
Čl. IV
Spôsob plnenia
4.1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť svoju účasť na plnení v rozsahu predmetu tejto
zmluvy na základe telefonickej, resp. písomnej požiadavky objednávateľa do 24 hodín
od tejto požiadavky.
4.2. Ak boli na vykonávanie tej- ktorej práce alebo služby poskytnuté objednávateľom
dokumenty, resp. iné pomôcky, je poskytovateľ tieto povinný vrátiť objednávateľovi
do 2 dní potom, čo ukončil výkon prác, na ktorú boli tieto pomôcky potrebné.
4.3. Poskytovateľ je povinný chrániť záujmy objednávateľa, dôsledne využívať v jeho
prospech všetky zákonné prostriedky ochrany a uplatňovať všetko, čo podľa svojho
presvedčenia a príkazu objednávateľa pokladá za prospešné.
4.4. Poskytovateľ sa zaväzuje zhromažďovať a vydať objednávateľovi všetky doklady a
písomnosti, ktoré získa pri plnení predmetu zmluvy.
Čl. V.
Zákaz konkurencie

5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že práce a služby, ktoré vykonáva pre objednávateľa a ktoré
tvoria predmet tejto zmluvy bude v prípadoch, keď by mohlo dôjsť k stretu so záujmami
objednávateľa vykonávať pre tretie osoby len s predchádzajúcim súhlasom
objednávateľa.
Čl. VI.
Zodpovednosť za škodu, BOZP a PO
6.1. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí v súvislosti s
plnením predmetu zmluvy.
6.2. Objednávateľ je povinný preukázateľne pred začiatkom vykonávania konkrétnej služby
oboznámiť poskytovateľa s konkrétnymi špecifikami, pravidlami, normami a predpismi
potrebnými na vykonávanie prác a služieb, vrátane opatrení nevyhnutných na zaistenie
BOZP, požiarnej ochrany, ochrany informácií, ako aj zabezpečovania organizácie práce.
Poučenie sa bude týkať aj sankcií a pokút udelených v prípade porušenia predpisov
všeobecne platných pre konkrétnu zákazku.
6.3. Poskytovateľ je povinný dodržiavať s právnymi predpismi ako internými organizačnými
predpismi objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený v rozsahu podľa
bodu 6.2. tohto článku a v prípade ich porušenia sa zaväzuje uhradiť sankcie, resp.
pokutu, ktorú by musel objednávateľ uhradiť svojmu zákazníkovi.
6.4. Poskytovateľ počas vykonávania konkrétnej služby zodpovedá aj za vykonávanie
opatrení nevyhnutných na zaistenie BOZP vrátane prevencie rizika a ochrany
informácií, ako aj zabezpečovania organizácie práce.
Článok VII.
Miesto plnenia
7.1. Poskytovateľ bude vykonávať služby v sídle objednávateľa, vo vlastných priestoroch,
resp. na inom mieste, ktoré stanoví podľa svojej potreby objednávateľ.
Článok VIII.
Platnosť zmluvy
8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 15.7.2016 do 28.2.2017.
8.2. Zmluvu môže vypovedať počas platnosti ktorákoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná
lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď je možná aj dohodou
zmluvných strán.

