
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších  predpisov 

  

Poskytovateľ: NORDIC HOUSE, s.r.o. 
Sídlo: Hlavná 36, Závažná Poruba, 032 02 
 
V zastúpení: 

 
Ing. Mgr. Andrej Medla 

IČO: 508 801 28 
DIČ / IČ DPH: 
Banka: 
Zapísané:  

2120514792 
SLSP IBAN: SK 98 0900 0051 3007 9725 
Okresný súd, Žilina. 

 (ďalej „poskytovateľ“) 

a  

Objednávateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV 
Sídlo: 
 
V zastúpení: 
 
IČO:  
DIČ: 
Banka: 

Štúrova 1989/41 
031 42 Liptovský Mikuláš 
Ing. Ján Blcháč, PhD., predseda predstavenstva 
Ing. Michal Beňo, podpredseda predstavenstva 
42 219 906 
SK2023486069 
SK79 0200 0000 0029 9368 9058 

Zapísaná: Register organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod číslom: 
08557/2012 SCR 
 

(ďalej „objednávateľ“) 
 

PREAMBULA 
 

1. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na podmienkach, na základe ktorých budú 
poskytovateľ a objednávateľ spolupracovať.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby súlade s podmienkami uvedenými v tejto 
zmluve a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu podľa čl. 3 tejto 
zmluvy.   

 
Článok 1 

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie servisných služieb manažment projektu 
Cykloregion Liptov bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 1, Popis servisných služieb 
manažment projektu Cykloregión Liptov na rok 2019. Príloha č. 1 tejto zmluvy 
o poskytovaní služieb je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

 



1.2 Poskytovateľ bude poskytovať objednávateľovi servisné služby manažment projektu 
Cykloregion Liptov v rozsahu 20 hodín týždenne / 80 hodín mesačne, v súlade s prílohou 
č. 1, Popis servisných služieb manažment projektu Cykloregión Liptov na rok 2019.  

 

1.3 Poskytovateľ bude viesť prehľad výkonov prác týždenne a mesačne, ktorý si navzájom 
zmluvné strany odsúhlasia na konci mesiaca. V prípade, ak nebude fond pracovných 
hodín odpracovaný v danom mesiaci, hodiny ktoré neboli odpracované sa prenášajú do 
nasledovného mesiaca. 

 

1.4 Poskytovateľ bude zabezpečovať servisné služby v dobrej viere a s odbornou 
starostlivosťou a v súlade so záujmami objednávateľa. Poskytovateľ má právo požadovať 
prístup k relevantným dokumentom a informáciám, ktoré sa vzťahujú na poskytované 
servisné služby.  

 

1.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne v stanovenom termíne: 
- všetky faktografické  informácie o cyklotrasách, cyklo infraštruktúre a aktivitách, ktoré 
oblastná organizácia  jej členovia realizuje v rámci projektu 
- ďalšie dodatočné informácie, ktoré  si poskytovateľ vyžiada.  
 

1.6 Objednávateľ zodpovedá za pravdivosť a úplnosť poskytnutých informácií,  odporúčaní a 
dokumentov. 
 

1.7 Objednávateľ poskytne maximálnu súčinnosť pri príprave a schvaľovaní  prezentačných 
propagačných materiálov.  

 
Článok 2 

ČAS PLNENIA ZMLUVY 
 

2.1 Zmluva nadobúda platnosť i účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 

2.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od. 1.2.2019 do 31.12.2019. Doba trvania zmluvy 
je zároveň aj dobou, počas ktorej bude poskytovateľ poskytovať zmluvou určené plnenia 
objednávateľovi. Ukončenie zmluvy pred splnením účelu, na ktorý bola uzatvorená, 
upravuje čl. 6 tejto zmluvy.   

 
Článok 3 

ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu za splnenie predmetu zmluvy 
vo výške 7 689,00 eur.  Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá odmena je konečná 
a nemenná. Odmena zahŕňa všetky náklady poskytovateľa spojené s plnením predmetu 
zmluvy.  
 

3.2. Cenu za poskytnuté služby uhradí objednávateľ poskytovateľovi mesačne vo výške 699 
eur, na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. V prílohe faktúry poskytovateľ 



priloží popis vykonaných služieb s uvedením počtu hodín. Zmluvne strany sa dohodli, že 
splatnosť faktúry je 14 dní.  
 

     Článok 4 
ZODPOVEDNOSŤ 

 
4.1. Poskytovateľ bude poskytovať služby s odbornou starostlivosťou. Objednávateľovi 

zodpovedá za vzniknuté škody, straty, náklady alebo výdaje (ďalej len „škoda“) 
zapríčinené nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním. Poskytovateľ  nezodpovedá za 
škody spôsobené nesprávnymi, zavádzajúcimi alebo nekompletnými informáciami 
poskytnutými zo strany objednávateľa; alebo spôsobené konaním alebo opomenutím inej 
osoby ako poskytovateľa. 

4.2. V prípade, že poskytovateľ neposkytne objednávateľovi servisné služby z dôvodov iných 
ako z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa, je objednávateľ oprávnený znížiť 
odmenu uvedenú v bode 3.1. tejto zmluvy. Na zníženie odmeny podľa predchádzajúcej 
vety tohto bodu je potrebný súhlas poskytovateľa a prerokovanie s ním. Tým nie je 
dotknutý nárok objednávateľa na náhradu takto vzniknutej škody.   

4.3. Ak poskytovateľ už pred poskytnutím servisných služieb má vedomosť alebo je mu 
známe, že nebude možné poskytnúť objednávateľovi servisné služby podľa tejto zmluvy, 
je povinný upovedomiť o tejto skutočnosti objednávateľa s oznámením dôvodov, ktoré 
bránia poskytovateľovi v splnení záväzku poskytnúť servisné služby. Splnenie tejto 
povinnosti nemá vplyv na oprávnenie objednávateľa znížiť odmenu uvedenú v bode 3.1. 
tejto zmluvy. 

4.4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že servisné služby bude poskytovať len prostredníctvom 
takých osôb, ktoré nenaplnia znaky nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 
v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4.5. V prípade, že poskytovateľ neposkytne objednávateľovi servisné služby, na ktoré boli 
udelené objednávateľovi finančné prostriedky z dotácií z dôvodov iných ako z dôvodov 
vzniknutých na strane objednávateľa a finančné prostriedky získané z dotácií z tohto 
dôvodu prepadnú, alebo ich objednávateľ bude musieť vrátiť, je poskytovateľ povinný 
uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v nominálnej hodnote rovnajúcej sa sume 
získanej z príslušnej dotácie, ktorá prepadla alebo ktorú musel objednávateľ vrátiť. Tejto 
zodpovednosti sa poskytovateľ nemôže zbaviť a ani sa z nej nijakým spôsobom vyviniť. 
Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu takto vzniknutej škody, a to aj 
škody prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

Článok 5 
OZNÁMENIA 

 
5.1 Všetky oznámenia podľa tejto zmluvy musia byť vykonané písomnou formou, najmä 

odstúpenie od tejto zmluvy, a doručené osobne, poštou alebo kuriérom s potvrdením o 
doručení. Oznámenie sa považuje za doručené osobným doručením a písomným 
potvrdením prevzatia (v prípade osobného doručenia) alebo potvrdením o doručení (ak je 
poslaná poštou alebo kuriérom). 



5.2 Oznámenia si zmluvné strany zasielajú na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 
 

Článok 6 
UKONČENIE ZMLUVY 

 
6.1 Zmluvu je možné predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou 

alebo jednostranným odstúpením od zmluvy.  
 

6.2 Výpoveďou môže zmluvu ukončiť ktorákoľvek zmluvná strana aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 
 

6.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ poskytovateľ neplnil 
dohodnuté plnenia podľa tejto zmluvy uvedené v Prílohe č. 1 Popis servisných služieb 
manažment projektu Cykloregión Liptov na rok 2019 a takéto neplnenie neodstránil ani 
do desiatich (10) pracovných dní od obdržania písomnej výzvy obsahujúcej popis 
neplnenia a výzvu na jeho odstránenie. Pokiaľ táto zmluva neurčuje niečo iné, odstúpenie 
od tejto zmluvy sa spravuje § 344 Obchodného zákonníka. 
 

6.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj vtedy, ak s prihliadnutím na všetky 
okolnosti je zrejmé, že poskytovateľ nesplní dohodnuté plnenia podľa tejto zmluvy 
uvedené v Prílohe č. 1 Popis servisných služieb manažment projektu Cykloregión Liptov 
na rok 2019. 
 

6.5 Odstúpením od tejto zmluvy podľa bodov 6.3 a 6.4 nezanikajú nároky objednávateľa 
vzniknuté z tejto zmluvy pred okamihom odstúpenia a nie sú dotknuté oprávnenia 
objednávateľa podľa bodu 4.2 a bodu 4.5 ani jeho nárok na náhradu škody, ktorá 
objednávateľovi vznikla nesplním si povinností poskytovateľa. 

 
Článok 7 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

7.1 Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 

7.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a zmluva 
vyjadruje celú dohodu o obsahu tejto zmluvy. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne 
obmedzenia, tvrdenia, oprávnenia, záväzky alebo sľuby ako tie, ktoré sú uvedené v tejto 
zmluve. 
 

7.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre objednávateľa, jeden pre 
poskytovateľa.  
 

7.4 Túto Zmluvu je možné meniť len písomnou formou a to s výslovným súhlasom oboch 
zmluvných strán na jednom dokumente.  
 

7.5 Ak niektoré ustanovenia zmluvy budú zmluvné strany, súd alebo iné kompetentné orgány 
považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba 



v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady 
ako aj ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti. Zmluvné strany budú v takom 
prípade postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo 
neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre zmluvné strany právne 
záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.  

 
Liptovský Mikuláš, dňa 28.1.2019 

Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 
 
 
 
 
.................................................................  ................................................................ 
          Ing. Ján Blcháč, PhD.     Ing. Mgr. Andrej Medla       
 predseda predstavenstva     
 
 
 
.................................................................   
             Ing. Michal Beňo                                    
 podpredseda predstavenstva     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č1. Manažment projektu CYKLOREGION LIPTOV:  
 
 Popis činnosti Termín 
1 Zabezpečuje koordináciu projektu v rámci regiónu, spolupracuje 

s viacerými subjektami ktoré sa podieľajú na rozvoji cykloturistiky 
v regióne a samosprávami,  zabezpečuje prípravu memoranda 
o spolupráci pri budovaní produktu Cykloregión Liptov a jeho 
implementáciu.   

1.2.-31.12.2019 

2 Zvoláva tím pre rozvoj cykloturistiky, v ktorom sú zastúpené subjekty 
podieľajúce sa na rozvoji cykloturistiky na Liptove, zbiera, sumarizuje 
a vyhodnocuje podnety na rozvoj cykloturistiky, zabezpečuje zápis zo 
stretnutia. 

1.2.-31.12.2019 

3 Spolupracuje s orgánmi ktoré sa zaoberajú rozvojom cykloturistiky na 
Slovensku, so Slovenským cykloklubom, Žilinským samosprávnym 
krajom, Žilinským turistickým krajom, regionálnymi aktivistami 
a organizáciami ktoré sa podieľajú na rozvoji cykloturistiky. 

1.2.-31.12.2019 

4 Zabezpečuje komunikáciu s orgánmi, ktoré udeľujú povolenia na 
budovanie cyklotrás a cyklochodníkov, urbármi a majiteľmi pozemkov 
a starostami.  

1.2.-31.12.2019 

5 Navrhuje rozvoj siete cyklochodníkov a cyklotrás, budovanie 
infraštruktúry pre cyklistov, zabezpečuje značenie cyklotrás 
v spolupráci s dodávateľom. 

1.2.-31.12.2019 

6 Zabezpečuje nasledovné činnosti: 
-  vyhodnotenie aktivít za predchádzajúce obdobie,  
- prípravu plánu aktivít, rozpočtu  
- výhľadové plány s cieľom vybudovať z regiónu Liptov TOP 

región pre cykloturistiku.  

 
30.9.2019 
30.10.2019 
30.10.2019 

7 Zabezpečuje aktivity projektu v súlade so schváleným ročným plánom 
aktivít a v súlade s internými smernicami OOCR REGION LIPTOV 
a v súlade s projektom na získanie dotácie z Ministerstva dopravy 
a výstavby SR:  

- Nové značenie cyklotrás v regióne Liptov (D.Dolina – Záhradky 
- Lúčky), Malatíny – Vlachy, Ľupča – Malatíny – Liptovská 
cyklomagistrála, Magurka – Liptovské Kľačany, Prípadne iné 
cyklotrasy  

- Obnova existujúcich cyklotrás  
- Umiestnenie min. 8 outdoorových máp v hodnote 5 000 eur. 
- Spolupracuje pri budovaní Single trailu Sidorovo v spolupráci s 

Liptovským cyklistickým klubom 
- Podieľa sa na príprave a organizácii podujatia S deťmi na 

kolesách  
- Cyklovýlety na Liptove 

 
 
 
 
Do 31.12.2019 
 
 
 
Do 31.12.2019 
Do 31.12.2019 
 
................. 
 

1.5.-30.9.2019 

8 Participuje na príprave projektu vážšskej cyklotrasy v regióne Liptov. 
 

1.2.-31.12.2019 

 
 
 
 


