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Rámcová zmluva o poskytnutí fotografických služieb 
 uzavretá podľa ust. Obchodného zákonníka v spojení s ust. 

§ 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:  
Názov:    Krajská organizácia cestovného ruchu   
Sídlom:     Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán/ Zastúpený: Ing. Daniela Chrančoková, PhD  
IČO:     52132072 
DIČ:      
Zapísaný:   v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a 

Výstavby Slovenskej republiky č. 31943/2018/SCR 
Bankové spojenie:     
(ďalej iba „Objednávateľ") 
 

Dodávateľ:     Peter Hlinka FOTO-VIDEO 
Bydlisko:    Pred jarkami 10, 96231 Veľká Lúka 

IČO:     52536076 
DIČ:      
Zapísaný:   Okresný úrad Zvolen: 670-29074 
Bankové spojenie:    

 
(ďalej iba „Autor") 
 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Objednávateľ je krajskou organizáciou cestovného ruchu – právnickou osobou založenou podľa 

zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu 

a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom samosprávnom kraji. 

2. Objednávateľ realizuje marketingové aktivity na podporu rozvoja cestovného ruchu 

v Banskobystrickom kraji, vrátane tvorby marketingového obsahu v podobe imidžových a 

tematických fotografií destinácie Banskobystrický kraj, ako aj jednotlivých regiónov. 

3. Dodávateľ bol objednávateľom identifikovaný ako úspešný uchádzač v rámci výzvy na predloženie 

cenovej ponuky 22.2.2021. 

 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
4. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní fotografických 

služieb so zameraním na „zabezpečenie profesionálnych fotografií vybraných atraktivít a lokalít 

regiónu Stredné Slovensko pre potreby doplnenia fotobanky objednávateľa a jeho členských 

subjektov” (ďalej len „fotografie“). Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby a  poskytnutie 

licencie zaplatiť dodávateľovi odmenu podľa čl. V tejto zmluvy. 
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5. Zmluvné strany sa dohodli na vyhotovení a dodaní fotografií  v rozsahu minimálne 24 lokalít, pričom 

na 1 lokalitu prislúcha minimálne 10 ks fotografií. Celkový minimálny počet dodaných fotografií 

počas trvania zmluvného vzťahu je 240 ks fotografií.  

6. Prílohou č. 1 zmluvy s názvom Cenová ponuka je  d špecifikácia predmetu zákazky vrátane cenovej 

ponuky. 

7. Technická špecifikácia fotografií: fotografie budú odovzdávané v elektronickej forme, v tlačovej 

kvalite, min. 300 dpi, vo formáte JPG/PNG, na e-mailovú adresu kontaktnej osoby za objednávateľa 

uvedenú v čl. III, bode 4. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je povinný objednať fotografické služby v celom 

zazmluvnenom rozsahu. 

 
Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1.  Predmet zmluvy sa realizuje na základe osobitých objednávok vystavených objednávateľom a 

doručovaných dodávateľovi v elektronickej podobe. Zmluvné strany sa dohodli, že za objednávku 

považujú aj e mail obsahujúci všetky potrebné informácie k realizácii predmetu zmluvy. Objednávka 

objednávateľa musí obsahovať presnú požiadavku vrátane potrebných podkladov. Lehota dodania 

bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami, najneskôr však do 31.12.2021. 

2. Dodávateľ je povinný predmet plnenia uskutočniť riadne, včas a s odbornou starostlivosťou. 

3. Objednávateľ je povinný dodávateľovi poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na realizovanie 

predmetu plnenia, plnenie dodávateľa riadne a včas prijať a zaplatiť zaň dodávateľovi odmenu v 

zmysle  čl. V zmluvy.  

4. Kontaktná osoba na strane objednávateľa je Ing. Dominika Moravčíková, e-mail: 

dominika.moravcikova@dobrykraj.sk. 

5. Kontaktnou osobou na strane dodávateľa je Peter Hlinka, e-mail:  

petohli@gmail.com.  

 
Článok IV 

Vady 
 

1. Dodávateľ je povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, v lehote 7 dní odstrániť všetky vady 

plnenia poskytnutého na základe tejto zmluvy, vytknuté objednávateľom. 

2. Ak má plnenie poskytované na základe tejto zmluvy vady, môže objednávateľ od tejto zmluvy 

odstúpiť, ak ich dodávateľ neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ na tento účel 

poskytne.  

3. Ak má plnenie poskytované na základe tejto zmluvy opakované vady, ktoré predstavujú podstatné 

porušenie tejto zmluvy, môže objednávateľ od tejto zmluvy odstúpiť i bez poskytnutia primeranej 

lehoty na odstránenie. 

 
Článok V 
Odmena 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena dodávateľa za plnenie tejto zmluvy v zmysle čl. II zmluvy, 

vrátane odplaty za poskytnutie licencie v zmysle čl. VI tejto zmluvy, je stanovená na max. 3500 EUR 
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s DPH. (slovom: tritisícpäťsto Eur s DPH). Odmena je konečná, nemôže sa zvyšovať a zahŕňa všetky, 

i dodatočné náklady dodávateľa súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli podpisom tejto zmluvy na dohode o nezrážaní zrážkovej dane. Autor si 

príjmy zdaňuje sám prostredníctvom podaného daňového priznania. 

3. Dodávateľ je oprávnený fakturovať odmenu po dodaní služieb, odovzdaní fotografií na základe 

príslušnej objednávky a dohodnutých podmienok v nej a po odstránení všetkých vád. .Faktúru 

vystaví dodávateľ najskôr v deň potvrdenia správnosti a úplnosti dodania predmetu objednávky zo 

strany objednávateľa. 

4. Lehota splatnosti odmeny je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, pričom faktúra musí 

spĺňať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu v zmysle všeobecne záväzných právnych  

predpisov. 

 
Článok VI 
Licencia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ udelí objednávateľovi výhradný súhlas na použitie fotografií 

dodaných na základe tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že táto licencia je výhradná a vzťahuje 

sa na celé dielo aj ktorúkoľvek jeho časť v neobmedzenom územnom i vecnom rozsahu, na celú 

dobu trvania majetkových práv, na akýkoľvek spôsob použitia diela a za akýmkoľvek účelom.  

2. Dodávateľ zodpovedá za to, že je výlučným nositeľom autorských práv k fotografiám dodaným na 

základe tejto zmluvy a zodpovedá za to, že vytvorené a odovzdané fotografie na základe tejto zmluvy 

sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetky 

náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú uplatňovaním nárokov tretích osôb v súvislosti 

s fotografiami a ich použitím na základe licencie v zmysle tohto článku zmluvy. 

3. Dodávateľ udeľuje objednávateľovi súhlas na každé použitie fotografií alebo jeho častí v zmysle 

ustanovenia § 19 ods. 2 Autorského zákona, a to najmä v rámci všetkých foriem propagačných 

a informačných aktivít uskutočňovaných objednávateľom.  

4. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie fotografií v rozsahu udelenej 

licencie, s čím dodávateľ vyjadruje svoj súhlas. Objednávateľ je tiež oprávnený postúpiť licenciu 

zmluvou na tretie osoby, s čím dodávateľ vyjadruje svoj súhlas, pričom nevyžaduje, aby ho 

objednávateľ o postúpení licencie na tretie osoby a osobe postupníka informoval. 

5. V zmysle bodu 4 dodávateľ súhlasí s udelením licencie na použitie fotografií členskej organizácii 

Objednávateľa, ktorou je Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko.  

6. Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi licenciu vo vecne, časovo a teritoriálne neobmedzenom 

rozsahu, bez možnosti jej odvolania. 

7. Dodávateľ nesmie udeliť tretej osobe licenciu na použitie fotografií a je povinný sám sa zdržať 

použitia ich spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu objednávateľovi. 

8. Dodávateľ je povinný zabezpečiť vysporiadanie osobnostných práv a nároky osôb na fotografiách 

dodaných na základe tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný zabezpečiť splnenie všetkých povinností 

súvisiacich s ochranou osobných údajov. 

 

Článok VII 
Sankcie 
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1. Ak dodávateľ neodovzdá predmet plnenia Objednávateľovi v stanovenom termíne, zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške 1% z celkovej ceny plnenia v zmysle článku V zmluvy za každý deň omeškania. 

2. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy za predmet plnenia Objednávateľom, do 14 dní odo dňa 

schválenia predmetu plnenia, zaplatí Objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej ceny 

plnenia za každý deň omeškania.   

 

Článok VIII 
Doba trvania zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie do 31.12.2021 alebo do vyčerpania zmluvnej odmeny v zmysle 

čl. V, bodu 1, podľa toho, ktorá situácia nastane skôr. 

 

Článok IX 
Ochrana osobných údajov 

 
1. Osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých zmluvné strany konajú a plnia predmet tejto 

zmluvy, vo vlastnom mene spracúvajú obe zmluvné strany. Spracúvanie týchto osobných údajov je 

nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, účelom spracúvania osobných údajov je výlučne plnenie tejto 

zmluvy. Doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov po zániku platnosti tejto zmluvy, ak osobitný 

zákon nestanovuje inak.  

2. Dotknutá osoba má v zmysle GDPR:  

- právo požadovať od zmluvných strán prístup k osobným údajom týkajúcim sa jej osoby;  

- právo na opravu osobných údajov;  

- právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;  

- právo na prenosnosť osobných údajov;  

- právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky. 

3. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko štatutára a kontaktnej osoby, emailová 

adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na plnenie tejto zmluvy. 

Neposkytnutie uvedených osobných údajov má za následok nemožnosť plniť túto zmluvu.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje v súvislosti s 

uzatvorením a plnením tejto zmluvy spracúvajú, o ich vyššie uvedených právach vyplývajúcich z 

GDPR.  

5. Zmluvné strany deklarujú, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie 

bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nadchádzajúcim po dni jej 

zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov a ust. §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.  

2. Dojednaný obsah zmluvy je možné meniť, prípadne doplňovať iba písomne, so súhlasom oboch 

zmluvných strán, a to dodatkami k tejto zmluve. 
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3. Vzťahy, ktoré neboli osobitne upravené touto zmluvou, sa spravujú všeobecnými ustanoveniami 

Autorského zákona a Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho jeden pre Dodávateľa a jeden pre 

Objednávateľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 

slobodne, vážne a bez nátlaku podpisujú. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1 s názvom Cenová ponuka. 

 
V Banskej Bystrici, dňa 1. 6. 2021  

              
         dodávateľ                                  objednávateľ  
 

  

 

 

 

 

 








