
ZMLUVA O POSKYTNUT* SLU}IEB 
zavretà v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonnika 

Objednávate 
právna foma: 
registrácia: 
idlo: 
Statutány zástupca: 
V zastúpeni 
ICO: 
DIC 
Bankové spojenie: 
Císlo útu 

Ján Jasenský JMS atúdie 
fyzická osoba - podnikatef 

Okresný úrad Bardejov �íslo ~ivmostenského registra: 701-9187 

ul.17. novembra. 083 01 Sabinov 

Ján Jasenský 
Ján Jasenský 
41514653 
1073907934 
Slovenská sporitelña. a.s. 
BAN: SK2709000000005163147915 

INIZIO Intemet Media s.r.o. 
právnická osoba 

u Krajského soudu v �eských Bud�jovicích, oddil C, vlo~ka 20183 

}~kova tY. 1914/1a, 370 01 Ceské Budëjovice 
Jan Nedv�ëd 
Marek Lukas 

Zhotovitel: 
právna foma: 

registrácia 
Sidlo: 
Statutámy zástupca: 
V zastüpení: 

ICO 
DIC: 

28143884
C228143884 
tsOB Bankové spojenie: 

Císlo útu 258704144/0300 

Clánok 1. Predmet plnenia 

1.1.Zhotovite sa zaväzuje poskytnúe Objednávatefovi slu~bu Online markting" v súlade s verejným 
obstarávaním a predlo~enou cenovou ponukou v rámci projektu 

Mobilizácia kreativneho potenciálu v regiónoch 
IROP-PO3-SC31-2016-5 

Prioritná os 3: 

Kód výzvy 
Názov projektu: Práca umením v kreatfvnej fotografi 
Kód projektu ITMS14+: 302031H719 

2. Zhotovitef sa zaväzuje zabezpeie pre objednávate>a nasledovné slu~by v obdobi 2.5 mesiaca . 

a) Web-stránka:Grafický návrh, cielenie, porovnanie konkurencie, spracovanie, responzivita, modemý 

dizajn b) Webová analytika zahfHajúca správu, definíciu konverzie,filtrovanie návatevnosti,report 
výsledkov.google analytics,collabim, google search console, google data studio 

c)SEO zahñajúce linbuilding odkazy od partnerov, odkazy a referencie od zákazníkov na ich stránky, 

PR ánky, on-page SEO optimalizácca titulkov, optimalizácia meta disciption, práca na internom 

prelinkovani, tvorba analýzy klüových slov 

d) Vrámcl PPC: 
Facebook (inzercia, testovanie inzerátov), úprava profilu, dynamický marketing 

- Adwords (inzercia vo vyhfadávajúcich sieeach testovanie inzerátov, analýza kfúových slov, 

cielenie na k>üové slová, inzercia v obsahovej sieti -cielenie na konkrétne weby, cielenie na 

ktúové slová, cielenie na témy, testovanie inzerátov

dynamický remarketing

3. Objednávatef sa zaväzuje zaplatie Zhotovitelovi za pred met plnenia podfa l. 1. bod 1.2., odplatu za 

podmienok uvedených v zmluve. 

4. Zhotovitef sa zaväzuje poskytovae Objednávatelovi súinnose a pomoc pri vaetkých innosiach

uvedenych v cenovej ponuke. 



�lánok 2. Predpokladaný as plnenia 

2.1. Teminy plnenia predmetu zmluvy: 

Zaiatok prác 15.05.2021 

Koniec prác: 31.07.2021 

Slánok 3. Cena 

2.1. Cena za zhotovenie oredmetu zmluvy v rozsahu pod>a lánku 1. tejto zmluvy bola stanovená v súlade 
S vykonaným verejným obstarávaním a predlo~enou cenovou ponukou Dodávatela zo dHia 3.5.2021, 
ktorá tvori prilohu tejto Zmluvy. 

Cena za poskytnutie slu~ieb v súlades bodom 1.2. 
Cena bez DPH 7 289,26 eur 
DPH 20 % 1 530.74 eur 
Celkom s DPH 8 820,00 eur 

iánok 4. Platobné podmienky 

4.1. Uhrada ceny za dielo bude realizovaná po vykonaní slu~ieb. 

4.2. Zhotovitel zabezpei, aby ním vystavené faktúry obsahovali vaetky potrebné nále~itosti dañového 
dokladu v zmysle zákona .222/2004 Zb. v znení neskoraích predpisov a taktie~ údaje projektu, na 
ktory sa faktúra vzeahuje. Lehota splatnosti faktúry je 60 dni od dátumu jej doruenia. 

4.3. Objednávatef si vyhradzuje právo vrátie faktúru, ktorá nebude obsahovat po~adované nále~tosti 
ako uvedené v bode 4.2. Vrátením faktúry sa preruaí plynutie lehoty splatnosti a nová splatnost 
zane plynúe doruenim opravenej faktúry objednávatefovi. V pripade, ~e splatnost faktúry pripadne 
na deñ pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za deñ splatnosti pova~ovat najbliZSI 
pracovny deñ. Za zaplatenie faktúry sa pova~uje odpisanie fakturovanej iastky z útu 
objednávatefa v prospech útu zhotovitela. 

4.4. Na ka~dej faktúre uvádzat telefonický kontakt na zhotovitefa.

4.5. Ak je zhotovite> v omeakaní s plnenim diela podfa iánku 2., mô~e si objednávater uplatnie zmluvnú 
pokutu vo výake 0,04% z ceny asti diela s plnenim ktorého je v omeakani, za ka|dý zaatý mesiac 
omeskania. 

�iánok 6. Ostatné dojednania 

5.1. Objednávate> a zhotovitef sa zav�zujú, ~e obchodné a technické informácie. ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom nespristupnia tretim osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto 
infomácie nepou~ijú pre iné úely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

5.2 Zhotovite> bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovae s odbomou starostlivostou. Zaväzuje 
sa dodr~iavae vaeobecne záväzné predpisy, technické nomy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovite 
sa bude riadit východiskovými podkladmi objednávatela, zápismi a dohodami oprávnených 
pracovnikov zmluvných strán a tie~ rozhodnutiami, vyjadreniami dotknutých orgánov atátnej sprâvy 
a samosprávy. 

5.3. Objednávatel je oprávnený od zmluvy odstúpie v pripade poruaenia povinnosti, ak zhotoviter ponuai 
povinnosti ulo~ené vtejto zmluve. 

5.4. Zhotovtel je apráynený od zmluvy odstúpit v pripade ponuaenia povinnosti, ak objednávatef ponuai 
povinnosti ulo~ené v tejto zmluve. 

5.5 Odstúpenle od zrmluvy je úinné diom doruenia druhej zmluvnej strane. 

5.6. Objednávate> udeluje poskytovatetovi súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena v zozname 
klientov poskytovatefa, zverejñovanom vhodnou fomou., ako ai medzi referenciami poskytovatela. Objednávatef zároveH udefuje poskytovatefovi súhlas na bezodplatné pou~itie fotograñil projektu. 

5.7. Objednávatel dáva poskytovatetovi súhlas v zmysle zák. . 122/2013 Zz. o ochrane osobných 
údajov k spracovanou osobných údajov objednávatefa pre viastné potreby poskytovatela a na 
úely súvisiace s touto zmluvou. 



�lánok 6. ZAverené ustanovenia 

6.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiat nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 
Obchodnym zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

6.2. Zhotovitor je povinný strpiet výkon kontroly lauditu/ overovania súvisiaceho s dodanim oredmet 
diela, kedykolvek poas platnosti a únnosti Zmluvy o poskytnuti NFP medzi objednávatefom 
a poskytovatelom NFP, a to oprávnenými osobami poskytovatela NFP a poskytnúe in vaetku potrebnú 
súinnost v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finanného príspevku. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä : 

Ministersivo pödohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej repubiliky a nim poerené osoby 

b)Ministerstvo financli Slovenskej republiky a nim poverené osoby 

c)Urad viádneho auditu 
d) Protimonopolného úrad Slovenskej republiky 

e) Kontrolné orgány Európskej únie 

DVybor pre vnútomý audit a viádny audit 

9) Najvyaaií kontrolný úrad Slovenskej republiky 

h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov 

6.3. Spory. ktoré by mohi vzniknút pri plnení zmluvných povinnosti z te�to zmluwy, budú zmluvnými 
stranami prediostne rieaené dohodou. Pokiaf by zmiuvné strany nedospeli k dohode. rieaenie 
sporu sa nadi slovenským právnym poriadkom. 

8.4. Menit alebo dopiñat obsah tejto zmluvy je mo~né len formou pisomných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpisané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných str�n. 

6.5. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na pripadných právnych nástupcov obidvoch 
zmluvných strán. 

6.6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpise zhotovitef obdr~íi jedno 
vyhotovenie a objednávate> jedno vyhotovenie. 

6.7. Zmluva je uzavretá okamihom podpisania obidvoma zmluvnými stranami, im vzniká súhlas 
s celým jej obsahom a nadobúda právne úinky. 

6.8. Zmluvné strany prehlasujú, ~e obsah zmluvy je im známy, pine s nim súhlasia a zmluvu na znak 
súhlasu podpisujü. 

V Sabinove dña 10.5.2021 V Ceských Budëjovicich dña 15.5.2021 

Za objednávatefa: Za poskytovatela: 

Ján Jasenský- JMS atúgi� 17,Noverpb31122,08304 Sabinov 
0:5463 
DlC: 1073907934 

Priloha: Cenová ponuka 


