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Rámcová zmluva 
o poskytovaní služieb 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

Poskytovateľ:        
Názov firmy:   Ing. Maroš Markovič 
Sídlo firmy:    Záhradná 15, 902 01 Pezinok 
Zastúpený:   Maroš Markovič 
IČO:    41026462 
DIČ:    1049759513 
IČ DPH:   Nie je platiteľ DPH 
Bankový účet:  SK13 8360 5207 0042 0439 9074  
Bankové spojenie: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky 
zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v Pezinku, číslo živnostenského 
registra: 107-16369 
(v ďalšom „Poskytovateľ“) 
 
Objednávateľ:       
Názov firmy:  Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 
Sídlo firmy:    Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
Zastúpený:   Ing. Tomáš Zajac, predseda 
IČO:    42259967  
DIČ:    2023476565 
IČ DPH:   Nie je platiteľ DPH 
Bankový účet:  SK76 7500 0000 0040 1802 6186 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s. 
(v ďalšom „Objednávateľ“) 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

1) Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa na základe samostatných objednávok v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy za dohodnutú odplatu poskytovať pre objednávateľa služby 
fotografovania (ďalej len „služby“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby 
odplatu určenú touto zmluvou a bližšie špecifikovanou v samostatných objednávkach. 

2) Službami fotografovania sa rozumie vytvorenie fotografií poskytovateľom v požadovanej kvalite 
(minimálne rozlíšenie 15 megapixelov vo formáte jpg ) a rozsahu ich spracovanie pre internú 
potrebu objednávateľa najmä na reprezentačné účely objednávateľa (napr. marketingové, alebo 
informačné materiály, prezentácie objednávateľa a pod.), vytriedenie a editovanie podľa 
požiadaviek objednávateľa a v minimálnom rozsahu špecifikovanom v jednotlivých 
objednávkach.  

3) Cena a rozsah poskytovaných služieb budú spresnené v samostatných objednávkach, ktoré budú 
vystavené pred začiatkom každého plnenia na základe tejto zmluvy.  

4) Objednávku je oprávnená zadať ktorákoľvek osoba uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „zoznam osôb“) a to elektronicky formou e-mailu na 
adresu uvedenú v bode 7) tohto článku najneskôr 2 dni pred poskytnutím služby. 

5) Miestom plnenia predmetu zmluvy je Bratislavský kraj, Trnavský kraj a Weinviertel (Rakúsko), 
pričom každé miesto plnenia bude presne určené v samotnej písomnej objednávke.  

6) Každá objednávka musí obsahovať: 
(a) označenie objednávateľa; 
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(b) označenie poskytovateľa; 
(c) presný dátum a čas poskytovania služby; 
(d) miesto poskytovania služby; 
(e) presná špecifikácia poskytovania služby; 
(f) dátum vyhotovenia objednávky. 

7) Pokiaľ si zmluvné strany neoznámia iné kontaktné údaje, platia pre účely komunikácie podľa tejto 
zmluvy, vrátane zadávania objednávok a preberania plnenia predmetu zmluvy, nasledujúce 
údaje: 
Kontaktné údaje poskytovateľa: 
Ing. Maroš Markovič 
Záhradná 15, 902 01 Pezinok   
Mobil: +421 903 461 243 
e-mail:  
k rukám: Maroš Markovič 
Kontaktné údaje objednávateľa: 
Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
Mobil: 0948 709 049 
e-mail: andrea.ambrozy@gob.sk 
k rukám: Mgr. Andrea Ambrózy 
 

Čl. III 
Termín a miesto plnenia zmluvy 

1) Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať plnenie predmetu zmluvy odo dňa účinnosti tejto zmluvy na 
základe samostatných objednávok po dobu neurčitú.  

2) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 
3) Zmluvné strany sa dohodli, že každá zmluvná strana má právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť a 

to aj bez uvedenia dôvodu. V tomto prípade zmluva zaniká nasledujúci deň od doručenia 
písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v bode 7 čl. II tejto 
zmluvy. 

 
Čl. IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
1) Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať plnenie podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnú 

zodpovednosť, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jednotlivých objednávkach, 
profesionálne, riadne a včas podľa požiadaviek Objednávateľa. 

2) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v zmysle čl. II tejto zmluvy v rozsahu bližšie 
definovanom  v samostatných objednávkach. 

3) Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o všetkých závažných 
skutočnostiach, ktoré zistil pri plnení svojho záväzku a mohli by mať vplyv na rozhodovanie 
Objednávateľa. 

4) Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa poskytnutie všetkých jemu dostupných 
informácií, ktoré Poskytovateľ nevyhnutne potrebuje k plneniu predmetu zmluvy. 

5) Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 
pri výkone svojej činnosti pre objednávateľa v súvislosti s plnením tejto zmluvy a jednotlivých 
objednávok. 

6) Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu, všeobecnú a odbornú správnosť 
poskytovanej služby a za dodržiavanie  pravidla diskrétnosti ako počas trvania zmluvy, tak aj po 
jej skončení. 

7) Poskytovateľ je oprávnený uviesť na vlastnej webstránke a sociálnych sieťach fotografie 
zhotovené pre objednávateľa s informáciou o poskytovaní služby objednávateľovi a lokalite 
fotenia. 
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8) Poskytovateľ nezodpovedá za zabezpečenie súhlasov dotknutých osôb (t.j. osôb na fotografiách) 

s použitím fotografií, pokiaľ nebude v konkrétnej objednávke dohodnuté inak. 

9) Objednávateľ je povinný informovať Poskytovateľa bez zbytočného odkladu o všetkých dôležitých 
skutočnostiach, ktoré majú rozhodujúci význam pre plnenie predmetu zmluvy. 

10) Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri príprave a výkone 
služieb. 

11) Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas prevziať poskytnuté služby. 
12) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi za služby poskytnuté v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve dojednanú odplatu. 
13) Objednávateľ poskytne poskytovateľovi spolu s objednávkou aj pokyny ohľadne priebehu fotenia  

(tzv. scenár, harmonogram, itinerár) min. 2 dni pred fotením, v ktorom objednávateľ vyznačí 
všetky požiadavky a scenár fotenia, ktorý bude záväzný pre obe strany. Poskytovateľ nenesie 
zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne z titulu náhlych zmien alebo neposkytnutia súčinnosti a 
pokynov zo strany objednávateľa.  

14) Objednávateľ bude uvádzať poskytovateľa ako autora poskytovanej služby, v rámci vlastnej 
edičnej činnosti. Autor nebude uvádzaný na veľkoplošných propagačných nosičoch (ako napr. 
billboard, banner, roll-up...), na facebookovom a na instagramovom účte objednávateľa. 

15) Pokiaľ Objednávateľ zistí zjavné vady v kvalite alebo rozsahu poskytovanej služby, bezodkladne, 
najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia, vyrozumie písomne alebo elektronicky  (mailom) 
poskytovateľa o tejto skutočnosti. Poskytovateľ je povinný túto vadu bezodplatne odstrániť do 5 
pracovných dní od vyrozumenia. V prípade, že reklamovaná vada nie je včas a riadne odstránená, 
má objednávateľ právo na primeranú zľavu z dohodnutej ceny za službu. 

16) Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ poskytne službu všeobecne do 4 pracovných dní od 
termínu fotenia, pokiaľ nie je v objednávke stanovené inak. Poskytovateľ dodá Objednávateľovi 
fotografie poverenej osobe v elektronickej forme. 

17) Zmluvné strany sa dohodli, že službu poskytnutú objednávateľovi, vrátane nepoužitých 
vytriedených fotografií, nebude poskytovateľ ďalej poskytovať tretím osobám. 

 
Čl. V 

Odmena poskytovateľa  
1) Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy bude určená v objednávke v súlade 

s Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluve (ďalej len „príloha č. 2“), v ktorej je 
uvedený rámcový rozsah odmeny.   

2) Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po potvrdení prevzatia plnenia predmetu zmluvy 
poverenou osobou objednávateľa uvedenou v čl. II bod 7 tejto zmluvy so splatnosťou 14 dní odo 
dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 
podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti a podmienky, resp. budú v nej uvedené 
nesprávne, alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej 
splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová štrnásť (14) dňová lehota splatnosti od 
jej doručenia objednávateľovi.  

3) Objednávateľ uhradí odmenu za služby podľa bodu 1 tohto článku formou prevodu na bankový 
účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 
Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 
1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka. 

2) Všetky práva a povinnosti, ktoré vyplynú pri realizácií tejto zmluvy sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
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3) Obmedzenia, rozšírenia a akékoľvek iné podstatné zmeny v plnení tejto zmluvy sú možné len vo 
forme očíslovaných, písomných dodatkov k tejto zmluve, obojstranne podpísaných zástupcami 
oboch zmluvných strán. Dodatok k zmluve sa považuje za jej neoddeliteľnú súčasť. 

4) Zmluvné strany sa zaviazali zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, obzvlášť 
vzťahujúcim sa k partnerom a koncovým klientom Objednávateľa, o ktorých sa dozvedeli pri 
plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy, o to aj po skončení jej platnosti. 

5) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, prehlasujú, že predstavuje ich 
skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

6) Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, pričom každá zmluvná strana dostane jeden originál. 
 
 
V Bratislave dňa  28.06.2018 
  
 
 
 
 ………………………………………..  ……………………………………… 
 Poskytovateľ  Objednávateľ 
 Ing. Maroš Markovič Ing. Tomáš Zajac 
  predseda krajskej organizácie 
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Príloha č. 1 
 

Zoznam osôb 
 
Mgr. Andrea Ambrózy   andrea.ambrozy@gob.sk 
Mgr. Ondrej Bednár  ondrej.bedner@gob.sk 
Mgr. Petra Kotúčková  petra.kotuckova@gob.sk 
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Príloha 2 
 
Rámcový rozsah odmeny 
 
Základné cenové balíky za fotenie: 
a) Krátke fotenie – v dĺžke 1-4 hod, cena 200 EUR.  
b) Dlhé fotenie – v dĺžke 5-8 hod, cena 350 EUR.  
 
Dodatočné náklady: 
c) fotenie dlhšie ako 8 hod/deň - každá hodina navyše 30 EUR.  
d) Doprava – 0,2 EUR/km 
e) Všetky dodatočné náklady konkrétneho fotenia (ako napr. vstupné, prenájom prívesného vozíka, 
diaľničná známka, parkovné, honorár pre modelov, odmena za súhlasy dotknutých osôb s použitím 
fotografií,  cena za vizážistku) budú vopred odsúhlasené a budú predmetom konkrétnej objednávky 
fotenia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


