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Z M L U V A 
o poskytovaní služieb č. c202109-07 

 
podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
 
Dodávateľ: 
 

obchodné meno:  VISIBILITY s.r.o. 
sídlo:  Panská 14, 811 01 Bratislava 
IČO:  44 927 991 
DIČ:  2022883170 
IČ DPH: SK2022883170 
údaj o zápise: Obchodný register OS BA I, odd.: Sro, vl. č.: 60074/B 
štatutárny orgán:  Juraj Sasko, konateľ 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK58 1100 0000 0029 2184 2869 
kontakt: tel. č.: +421 903 331 776  

e-mail: sasko@visibility.sk 
 
(ďalej len ako „Dodávateľ“) 
 
a 
 
Objednávateľ: 
 

obchodné meno:  Mesto Dubnica nad Váhom 
sídlo:  Bratislavská 434/9 01841, Dubnica nad Váhom 
IČO:  00317209 
DIČ:  2021339276 
IČ DPH:  SK2021339276 
údaj o zápise:  
štatutárny orgán:  Mgr. Peter Wolf 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
kontakt: tel. č.: 0917 431 271  

e-mail: primator@dubnica.eu 
 
(ďalej len ako „Objednávateľ“) 
 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1. Dodávateľ je obchodná spoločnosť podnikajúca v oblasti zabezpečenia reklamných a marketingových 

služieb prostredníctvom internetu.  
 
1.2. Objednávateľ je mesto. 
 
1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára ako nevýhradná, ktorá umožňuje Zmluvným stranám 

slobodne uzavrieť obdobné zmluvy s tretími subjektmi.  
 

II. 
Predmet Zmluvy 
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2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytovať Objednávateľovi zvolené služby podľa bodu 2.2. 
tohto článku, čomu zodpovedá najmä záväzok Objednávateľa poskytnúť Dodávateľovi odplatu, všetko za 
podmienok podľa tejto Zmluvy. 

 
2.2. Vlastným predmetom tejto Zmluvy je zlepšenie informovanosti obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom.  

 
 
2.3. Objednávateľ berie na vedomie, že všetky služby podľa tejto zmluvy sú Dodávateľom poskytované na diaľku 

prostredníctvom internetu. 
 
2.4. V nadväznosti na služby zvolené v bode 2.2. tohto článku sa uplatňuje tento ich rozsah poskytovania: 

uskutočňovanie prác konzultačného, strategického a aplikačného rázu.  
 
Dodávateľ sa zaväzuje, že jednotlivé úkony súvisiace s vyššie uvedenými službami budú pred ich vykonaním 
predložené Objednávateľovi na odsúhlasenie v dostatočnom časovom predstihu.  

 
 

III. 
Povinnosti Dodávateľa 

 
3.1. Dodávateľ je povinný postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou a dbať, aby 

nedošlo k poškodeniu technológií Objednávateľa, alebo k zničeniu jeho majetku. 
 
3.2. Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy sám resp. vlastnými zamestnancami alebo inými zmluvne 

spolupracujúcimi subjektmi, pričom je povinný u každého z nich zabezpečiť dodržiavanie všetkých 
podmienok plnenia tejto Zmluvy. 

 
3.3. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť a udržiavať na plnenie záväzkov podľa predmetu tejto Zmluvy výlučne 

tím ľudí, ktorí sú riadne vyškolení v oblasti poskytovaných služieb. 
 
3.4. Dodávateľ má povinnosť všetky informácie a všetky prostriedky zverené mu Objednávateľom, ich súčasti a 

príslušenstvo, používať len na účely plnenie predmetu tejto Zmluvy. Dodávateľ je povinný zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v priebehu plnenia  tejto Zmluvy dozvedel. 

 
3.5. Dodávateľ má právo na včasné poskytnutie všetkých a kompletných informácií od Objednávateľa, ktoré sú 

na plnenie predmetu tejto Zmluvy potrebné. V opačnom prípade Dodávateľ z objektívnych dôvodov nenesie 
zodpovednosť za Objednávateľom očakávaný výsledok pri poskytovaní služieb podľa tejto Zmluvy. 

 
3.6. Dodávateľ má právo na odmenu podľa tejto Zmluvy. 
 

IV. 
Povinnosti Objednávateľa 

 
4.1. Objednávateľ je povinný včas poskytovať Dodávateľovi všetky potrebné informácie, podklady a prístupy 

k stránkam uvedeným v bode 2.4. tejto Zmluvy podľa príslušného variantu poskytovanej služby a k 
analytickým programom potrebných pre plnenie záväzku Dodávateľa podľa tejto Zmluvy. 

 
4.2. Objednávateľ je povinný zaistiť Dodávateľovi podmienky nevyhnutné pre dosiahnutie predmetu tejto Zmluvy 

podľa príslušného variantu poskytovanej služby podľa bodu 2.4. tejto Zmluvy, a to najmä: 
➢ umožniť Dodávateľovi vykonávanie optimalizácie, poskytnúť mu prístupové údaje k analytickým 

programom na dobu nevyhnutnú na realizáciu optimalizácie, 
➢ zaistiť poskytnutie súčinnosti zo strany zamestnancov Objednávateľa a zo strany tretích osôb, ktorých 

súčinnosť je pre úspešné dokončenie zvolených služieb nevyhnutná, 
➢ dodržiavať pracovné postupy odporučené Dodávateľom. 

 
4.3. Objednávateľ berie na vedomie, že pokiaľ Dodávateľovi neposkytne potrebnú súčinnosť špecifikovanú podľa 

bodu 4.2. tohto článku riadne a včas, Dodávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorenie poskytnutia služieb 
podľa tejto Zmluvy. 

 
4.4. Pokiaľ je podľa pokynov Dodávateľa nevyhnutné, je Objednávateľ povinný zdržať sa zmazávania a likvidácie 

vytvorených spätných odkazov ako aj iných vybudovaných prostriedkov a foriem, ktorých účelom bolo 
dosiahnutie cieľa podľa príslušného variantu poskytovanej služby podľa bodu 2.4. tejto Zmluvy.  
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4.5. Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi odplatu podľa tejto Zmluvy. 
 
4.6. Objednávateľ sa zaväzuje preukázateľne a včas oboznámiť Dodávateľa so všetkými pokynmi týkajúcimi sa 

najmä, nie však výlučne, technickej prevádzky jeho stránok, ako aj so všetkými prípadnými zmenami jeho 
analytických programov alebo prístupových údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľa 
Dodávateľ nezodpovedá za škodu a ušlý zisk, ktoré tým Objednávateľovi môžu vzniknúť.  

 
V. 

Odmena a harmonogram 
 
5.1. Odmena Dodávateľa za poskytovanie služieb Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy je dohodou zmluvných 

strán upravená v nižšie uvedenej tabuľke, ktorá obsahuje aj časový harmonogram poskytovaných služieb. 
 

Aktivita Jednorazov
á 

platba 

Pravidelná 
mesačná 

platba 
(paušál) 

Pravidelný 
mesačný 
rozpočet  

Časový rámec 

Práce 
konzultačného, 
strategického a 

aplikačného 
rázu  

 
 

3600 EUR 
bez DPH 

0 EUR bez DPH 0 EUR bez DPH November - december 
2021 

Mesačné 
konzultácie 

0 EUR bez 
DPH 

1200 EUR bez 
DPH 

Podľa potreby Január – marec 2022 

 
(pozn.: Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH, ku ktorým bude účtovaná aktuálna sadzba DPH) 

 
5.2. Príslušná odmena Dodávateľa je splatná spätne, mesačne pozadu, vždy na základe faktúry vystavenej 

Dodávateľom v nasledovnom kalendárnom mesiaci, so splatnosťou 14 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi prevodom na bankový účet Dodávateľa uvedený na faktúre alebo v záhlaví tejto 
Zmluvy. 

 
5.3. Ak je súčasťou mesačnej odmeny Dodávateľa aj dodatočný mediálny/reklamný rozpočet pre stránky 

Objednávateľa, maximálne však do výšky 200 eur, náklady na nákup médií sú splatné na základe faktúry 
vystavenej Dodávateľom na začiatku kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nákup plánuje realizovať. Faktúra 
je splatná v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi prevodom na bankový účet 
Dodávateľa uvedený na faktúre alebo v záhlaví tejto Zmluvy. 

 
5.4. Faktúra Dodávateľa bude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Objednávateľ dáva Dodávateľovi 

súhlas na elektronické zasielanie faktúr v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Vierohodnosť dokumentu bude zaručená elektronickým podpisom. Elektronické 
faktúry budú zasielané na e-mailovú adresu: hovorca@dubnica.eu. 

 
5.5. Ceny prác a služieb objednaných Objednávateľom a vykonaných Dodávateľom nad rámec tejto Zmluvy budú 

Dodávateľom vyfakturované do 20 kalendárnych dní od konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom boli 
dodatočné služby poskytnuté. Práce nad rámec tejto zmluvy musia byť odsúhlasené Objednávateľom. Pre 
fakturáciu obdobne platí posledná veta bodu 5.3. tohto článku. 

 
5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatnej faktúry je 

Dodávateľ oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z 
dlžnej čiastky, a to za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý 
nárok Dodávateľa na náhradu škody, a to i vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. 

 
            5.7          Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Dodávateľa s poskytovaním služieb riadne a/alebo včas, 

t.j. v zmysle čl. II. a čl. V. tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Dodávateľa nárok na 
zaplatenie  zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dohodnutej mesačnej odmeny  stanovej v čl. V. tejto Zmluvy, 
a to za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
Objednávateľa na náhradu škody, a to i vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. 
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5.8. Platby Objednávateľa podľa tejto Zmluvy sa považujú za zaplatené v okamihu pripísania fakturovanej čiastky 
na bankový účet Dodávateľa. 

 
5.9. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou čo i len jednej splatnej faktúry podľa 

dohodnutých podmienok upravených v tomto článku Zmluvy je Dodávateľ bez obmedzia a v celom rozsahu 
oprávnený pozastaviť poskytovanie svojich služieb pre Objednávateľa podľa tejto Zmluvy až do doby, pokiaľ 
Objednávateľ neuhradí všetky splatné záväzky voči Dodávateľovi. Dodávateľ má súčasne nárok na 
odstúpenie od zmluvy.  

 
5.10. Objednávateľ berie na vedomie, že časový harmonogram podľa tejto Zmluvy je závislý najmä na riadnom 

a včasnom spolupôsobení Objednávateľa podľa požiadaviek a pokynov Dodávateľa, ako aj na funkčnosti 
a prístupnosti spolupráce Dodávateľa s tretími stranami (Google.sk). 

 
VI. 

Trvanie zmluvy a spôsoby jej skončenia 
 
6.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022. 
 

 
6.2. V prípade uzatvorenia tejto Zmluvy na dobu neurčitú môže byť táto Zmluva ukončená: 

➢ písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu, na ktorom sa dohodnú, 
➢ zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 
➢ písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota je 1 

kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane, 

➢ písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov, ktoré stanovuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov alebo táto Zmluva. 

 
6.3. V prípade uzatvorenia tejto Zmluvy na dobu určitú, táto Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola 

uzatvorená. Pred uplynutím tohto času môže byť táto Zmluva ukončená: 
➢ písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu, na ktorom sa dohodnú, 
➢ zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 
➢ písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov, ktoré stanovuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov alebo táto Zmluva. 
 
6.4. Dodávateľ je oprávnený písomné odstúpiť od tejto Zmluvy v súlade s ust. § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do 
omeškania s úhradou splatnej faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní; Dodávateľ je oprávnený zároveň 
pozastaviť poskytovanie služieb. Odstúpenie Dodávateľa od tejto Zmluvy je účinné odo dňa doručenia 
písomného odstúpenia od zmluvy Objednávateľovi. 

 
6.5        Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v súlade s ust. § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v prípade, ak sa Dodávateľ dostane do 
omeškania s poskytovaním služieb o viac ako 10 kalendárnych dní; Objednávateľ je oprávnený zároveň 
pozastaviť úhradu odmeny stanovenej v čl. V. tejto zmluvy. Odstúpenie Objednávateľa od tejto Zmluvy je 
účinné odo dňa doručenia písomného odstúpenia od zmluvy Dodávateľovi. 

 
 

VII. 
Technická podpora 

 
7.1. Všetky otázky a požiadavky Objednávateľa týkajúce sa služieb poskytovaných Dodávateľom podľa tejto 

Zmluvy je Dodávateľ povinný zodpovedať a vyriešiť podľa možností a schopností v lehote 72 hodín od 
obdržania otázky alebo požiadavky od Objednávateľa elektronickou formou. 

 
7.2. V prípade, že zásah Dodávateľa do zdrojového kódu stránok Objednávateľa spôsobí nefunkčnosť týchto 

stránok alebo ich časti, Dodávateľ je povinný túto chybu bezodkladne a na vlastné náklady odstrániť. 
 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 
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8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných 
právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

 
8.2. Zodpovednými osobami za dodržiavanie ustanovení tejto Zmluvy sú: 
 

 za Dodávateľa za Objednávateľa 
meno a priezvisko Juraj Sasko Veronika Valuchová 
funkcia konateľ PR 
tel. číslo 0904/331776 0917 431 271  
e-mail sasko@visibility.sk hovorca@dubnica.eu 

 
8.3. Všetky písomnosti podľa tejto Zmluvy si budú zmluvné strany zasielať na adresy uvedené v tejto Zmluve. 

Pre doručovanie písomností platí, že povinnosť doručiť písomnosť je splnená, keď ju adresát prevezme, 
odmietne prevziať alebo dňom uloženia zásielky na pošte, kedy je zásielka vrátená poštou jej odosielateľovi 
ako zásielka nedoručená z dôvodu adresát neznámy, alebo adresát neprevzal v odbernej lehote na pošte. 

 
8.4. Zmeny a dodatky tejto Zmluvy sa môžu uskutočňovať iba písomnými dodatkami k tejto Zmluve podpísanými 

oboma zmluvnými stranami; výnimku predstavujú prípady, ktoré sú jednoznačne v tejto Zmluve uvedené. 
 
8.6. Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto 

Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť 
neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu 
neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi zmluvnými stranami platí 
zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

 
8.7. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom 

rovnopise. V prípade, ak bola táto Zmluva vyhotovená aj v iných jazykových verziách, jej znenie 
v slovenskom jazyku má vždy prednosť a je smerodajné. 

 
8.8. Zmluvné strany si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na dôkaz toho, že 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, ju podpisujú. 
 
8.9. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
 
 
 
 
 

 
ZA DODÁVATEĽA 

 

 
ZA OBJEDNÁVATEĽA 

 
V Bratislave, dňa 29. 10. 2021  
 
 
 
 

____________________________ 
Juraj Sasko 

konateľ 

 
V Dubnici nad Váhom, dňa 27. 10. 2021  
 
 
 
 

____________________________ 
Mgr. et Mgr. Peter Wolf 

primátor mesta 
 
 
 


