
Z M L U V A   O   D I E L O 
                                               
 
                                                              uzavretá podľa § 536 a nasl. 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
 
 

medzi nasledujúcimi účastníkmi na jednej strane ako 
 
 
 

Zhotoviteľ:  AdBird.sk, s.r.o. 
so sídlom: Mlynská 1059/12 
  02901 Námestovo 
IČO:  47 812 699 
DIČ.  2024115335  
BANKA: Tatra banka, a.s. 
IBAN:  SK96 1100 0000 0029 2291 6460 
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina 
  vo vložke č. 62540/L, oddiel: Sro 
zastúpený: Mgr. Jakub Hollý - konateľ  

 
 

a na strane druhej ako 
 
 

Objednávateľ: Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko  
so sídlom: Starohájska 10 
  917 01  Trnava 
IČO:  37 840 371 
DIČ:  2023029 525  
BANKA: Prima banka 
IBAN:  SK84  5600 0000 0010 7228 1002 
zastúpený: JUDr. Marek Turanský, MBA - riaditeľ 

 
 

za týchto vzájomne dohodnutých podmienok 
 
 
 

1. Predmet zmluvy 
 
1.1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa „Správa a údržba 

webstránky Klastra cestovného ruchu — západné Slovensko“ (ďalej len „dielo).  
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie diela 
dohodnutú cenu. 
 

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vytvorí pre 
objednávateľa nasledovne: 
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Zjednodušenie správy webu, doprogramovanie nových funkcionalít webu, zmena grafiky, 
 doplnenie funkcií webu - nečlenská zóna: 

 

 Grafika: kompletné spracovanie (rastrová grafika + vizuálne efekty) 

 Programovanie hlavnej stránky a podstránok 

 Zjednodušenie systému „Povinné zverejňovanie“ 

 Vytvorenie textov a sloganov 

 SEO optimalizácia 

 Optimalizácia pre mobilné zariadenia (notebooky, mobily, netbooky, tablety, Ipady, Iphony - 

Android a IOS) 

 Vyhľadávače a soc. siete automatizované 

 Redakčný systém 

 Manuál používania stránky 

 Vloženie existujúcich textov a obrázkov stránky 

 Odovzdanie stránky na zvolenú doménu 

 

2. Miesto a čas dodania diela 
 

2.1. Miesto výkonu je Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko a sídlo zhotoviteľa. 
 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať predmet diela objednávateľovi do 30 dní 
odo dňa účinnosti tejto zmluvy.  
 

 

3. Cena za vykonanie diela 
 
3.1.  Cena za vykonanie diela uvedeného v článku 1 tejto zmluvy je stanovená v sume 4.600 EUR. 
 Zhotoviteľ nie je platcom DPH. Cena je konečná.  
 
3.2.  Cena za vykonanie diela je splatná v celosti po jeho úplnom vytvorení zhotoviteľom 
 a protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi v príslušnej forme uvedená v článku 1.2 
 tejto zmluvy do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 
 
 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
4.1.  Zhotoviteľ: 

a) je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo podľa podmienok 
tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi v lehote podľa článku 2.2., 
b) postupuje pri vykonávaní diela samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela 
viazaný pokynmi objednávateľa, 
c) zodpovedá za včasnosť vykonania diela, úplnosť, odbornú kvalitu a súlad diela so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, platnými v čase odovzdania 
diela, 
d) je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa vykonanie diela stane nemožným z dôvodov na 
strane objednávateľa alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvnej povinnosti zo strany 
objednávateľa. 
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4.2.  Objednávateľ: 
a) je povinný vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu, 
b) je povinný poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pre plnenie povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy v sídle zhotoviteľa, 
c) je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním 
a odovzdaním diela a márne uplynie náhradná lehota, ktorú poskytol zhotoviteľovi 
na odovzdanie diela alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvnej povinnosti zo strany 
zhotoviteľa. 

 
4.3.  Zmluvné strany sa dohodli považovať za podstatné všetky povinnosti uvedené v zmluve. 
 
4.4.  Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 
 zmluvnej strane. Nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý. V prípade odstúpenia od 
 zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, sú zmluvné strany povinné vrátiť si plnenia, ktoré 
 si pred odstúpením od zmluvy navzájom poskytli.   
 
 
 

5. Zodpovednosť za vady 
 
5.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. 
 
5.2.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, vzniknuté po čase uvedenom v článku 5.1, len ako boli 
 spôsobené porušením jeho povinnosti. 
 
5.3. Pri vadách diela platia primerane ustanovenia §§ 436 až 441 Obchodného zákonníka. 
 
 
 

6. Záverečné ustanovenia 
 
6.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
6.2. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto zmluve medzi 
 zmluvnými stranami strácajú dňom účinnosti tejto zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou 
 nahradené.   
 
6.3. Zmluvu je možné meniť iba dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu, inak 
 všetky tzv. zmeny sú absolútne neplatné. 
 
6.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že dňa 27.07.2016 zasadala správna rada klastra, kde bol  

zmenený pôvodný názov: „Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko“ na aktuálny: 
„Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko“ a to bez toho, aby sa menila právna 
subjektivita objednávateľa. 

 
6.5. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a včas si oznámiť zmeny všetkých údajov relevantných 
 pre tento zmluvný vzťah. 
 
6.6. Táto zmluva sa spravuje výlučne hmotným právom platným v Slovenskej republike, najmä 
 ustanoveniami Obchodného zákonníka. Všetky spory tejto zmluvy týkajúce sa alebo s ňou 
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 súvisiace budú riešené slovenskými súdmi podľa slovenského Občianskeho súdneho 
 poriadku. 
 
6.7.  Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom zhotoviteľ aj objednávateľ 
  obdržia po jednom exemplári. 
 
6.8.  Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že s textom a obsahom zmluvy bez výhrad súhlasia, táto 
 bola vyhotovená podľa ich riadne, zrozumiteľne, slobodne a vážne prejavenej vôli, čo 
 potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
 
V Trnave, 28. júla 2016     V Trnave, 28. júla 2016 
 
 
 

   v.r.             v.r. 
.............................................     ................................................... 
             Zhotoviteľ                    Objednávateľ 
        AdBird.sk. s.r.o.                     Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko 
    


