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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

 

 

Uzavretá medzi poskytovateľom a objednávateľom: 

 

1. Poskytovateľ:  Považie Company s.r.o. 

   Podhájska 963/19, 914 01 Trenčianska Teplá 

v zastúpení:   Bc. Peter Čačko - konateľ firmy 

IČO    47 346 515 

Obchodný register:  Okresný Súd Trenčín 

Oddiel:   Sro 

Vložka číslo:   28576/R 

Bankové spojenie:  VÚB a.s. 

Číslo účtu.   SK14 0200 0000 0031 6514 6458 

e-mail    info@impulz.press 

(ďalej ako „poskytovateľ) 

 

2. Objednávateľ:  Obec Košeca 

   Obecný úrad, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 

v zastúpení:   Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce  

IČO:                00 317 390 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu:             SK09 0200 0000 0030 0032 3372 

e-mail               starosta@koseca.sk 

                                  (ďalej ako „objednávateľ') 

 

uzatvárajú v súlade s ust. § 269 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej 

len „zmluva") v nasledovnom znení: 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi počas 

trvania tejto zmluvy služby podľa podmienok tejto zmluvy a záväzok objednávateľa 

uhradiť poskytovateľovi za plnenie jeho činností dohodnutú odmenu podľa 

podmienok tejto zmluvy. 

 

2. Poskytovateľ poskytuje pre objednávateľa, v rámci predmetu tejto zmluvy, tieto 

služby: 

 

a) vyhotovenie obrazového, zvukového záznamu spoločenských a iných akcií 
organizovaných alebo spoluorganizovaných obcou Košeca, po dobu zmluvnej 
spolupráce (zhotovenie, strih, uverejnenie článku o udalosti na informačno-
spravodajskom portáli  www.impulz.press, videa prostredníctvom kanála Youtube) 
podľa požiadavky 

 

http://www.impulz.press/
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b) možnosť vytvorenia a zverejnenia videopozvánky pred akciou, na informačno-
spravodajskom portáli k spoločenským akciám podľa bodu a)  

c) možnosť zhotovenia a zverejnenia videopozvánky na inú udalosť mesta, podľa 
požiadavky  

d) vytvorenie samostatnej rubriky pre obec Košeca na informačno-spravodajskom 
portáli a umiestňovanie informácií o obci, dôležité oznamy na pokyn objednávateľa  

e) možnosť zriadenia profilu štatutára obce Košeca na informačno-spravodajskom 
portáli a možnosť zverejňovania pravidelných príspevkov (video/text), za autorské 
práva zodpovedá autor článku, príspevku  

f) nárok na vytvorenie a zverejnenie maximálne 15 minútového videa, 1 krát mesačne 
na tému, ktorú si objednávateľ zvolí (napríklad príhovor starostu) 

g) spracovanie videozáznamu z rokovania obecného zastupiteľstva, zhotoveného 
objednávateľom (strih a zverejnenie) 

h) všetky príspevky obce na informačno-spravodajskom portáli budú zároveň 
zverejnené na profilovej stránke portálu dodávateľa na sociálnej sieti Facebook  
 

 

Článok II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá na základe žiadosti poskytovateľa všetky 

materiály potrebné na efektívne a odborné plnenie predmetu zmluvy. Objednávateľ 

zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť informácií poskytnutých 

poskytovateľovi. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi svoju súčinnosť v rozsahu 

potrebnom pre splnenie povinností poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy. 

 

2. Poskytovateľ je povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy s odbornou 

starostlivosťou a zabezpečiť technické náležitosti potrebné pre vykonávanie 

predmetu zmluvy. 

 

 

Článok III. 

Odmena poskytovateľa a platobné podmienky 

 

1. Odmena za služby poskytnuté v zmysle článku I. tejto zmluvy sa na základe dohody 

zmluvných strán určuje vo výške 250,00 EUR  (slovom: dvestopäťdesiat eur) 

mesačne. Odmena bude fakturovaná mesačne, a to vždy k 1. dňu v mesiaci, od 

prvého mesiaca trvania zmluvy. Prvá úhrada vyplývajúca z tejto zmluvy bude 

poukázaná v prospech poskytovateľa v decembri 2018 a posledná v decembri 2019. 

 

 

2. Podklad na úhradu odmeny podľa tohto článku bude faktúra vystavená 

poskytovateľom so splatnosťou 14 dní od jej doručenia. Odmena bude teda 

poukázaná na účet poskytovateľa vždy do 15. dňa v mesiaci. Poskytovateľ je 

povinný zaslať objednávateľovi faktúru v 1 origináli. 

 

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odmeny podľa tohto článku je 

poskytovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi penále z omeškania vo výške 

0,02% za každý deň omeškania.  
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Článok IV. 

Trvanie zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s platnosťou a účinnosťou od 01.12.2018 do 

31.12.2019.  

 

2. V prípade porušenia zmluvných záväzkov uvedených v článku II., môže túto zmluvu 

každá zo zmluvných strán vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá 

začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom bola relevantne odôvodnená výpoveď doručená druhej strane. 

 

 

Článok V. 

Komunikácia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a právne úkony podľa tejto zmluvy si 

budú doručovať niektorou z nasledovných foriem: 

 

a) e-mailom na adresy uvedené v záhlaví, 

b) doporučenou poštou s doručenkou alebo kuriérom na adresu uvedenú v záhlaví, 

c) osobne oproti písomnému potvrdeniu. 

 

 

Článok VI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Ani jedna zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej zmluvnej strany postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto 

zmluvy na akúkoľvek tretiu právnickú alebo fyzickú osobu 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek budúce spory vyplývajúce z tejto zmluvy 

budú prednostne riešené rokovaniami zúčastnených strán za účelom dohody. 

 

3. Táto zmluva sa uzatvára písomne a je možno ju meniť a dopĺňať len po vzájomnej 

dohode zmluvných strán, výlučne vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. 

 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že tato zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym 

poriadkom SR. Všetky spory z tejto zmluvy budú riešené miestne príslušným súdom 

miesta sídla poskytovateľa. 

 

5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po jednom vyhotovení. 

 

6. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 

nasledujúci po zverejnení zmluvy na webovom sídle obce www.koseca.sk. 
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7. Zmluvné strany potvrdzujú zmluvu svojim podpisom: 

 

 

Poskytovateľ:       Objednávateľ: 

Považie Company s.r.o.                Obec Košeca 

v zastúpení: Bc. Peter Čačko    v zastúpení: Mgr. Radomír Brtáň 

 

 

 

 

 

…………………………………………                           ….…………………………………... 

 

 

 

 

V Košeci, dňa ......................................... 

 


