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Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov  
 

medzi 
 

 
Objednávateľ:                

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj  
(KOCR Trnavský kraj) 

so sídlom:    Starohájska 6868/10 
917 01 Trnava 

zastúpený:    Ing. Pavol Kalman, predseda 
IČO:     52285758 

     
Bankové spojenie: VUB a.s.  
IBAN: SK81 0200 0000 0041 9882 8759  
SWIFT: SUBASKBX  

 
Zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky č. 07077/2019/SCR  

 
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Mildeová 

 
(ďalej len ,,Objednávateľ”) 
                                                                  a 

 
Dodávateľ:  MultiTalent, s. r. o.  
                                     
Zastúpený:  Mgr. Art. Róbert Paršo, konateľ      
  
Sídlo:   A. Hlinku 286/4, 900 84  Báhoň                                          
IČO:   46364587                                               
DIČ:   2023347161 
IČ DPH:                                            
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK21 1100 0000 0029 2986 4077 
Kontaktná osoba: Mgr. Art. Róbert Paršo  
    
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 76131/B 
    

 
(ďalej len ,, Dodávateľ ”) 
 
(ďalej spolu Objednávateľ a Dodávateľ aj ako „účastníci dohody“) 
 

Čl. I. 
Predmet rámcovej dohody 

 
 
1. Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody v súvislosti so 

záväzkom Dodávateľa poskytovať Objednávateľovi poradenské služby bližšie špecifikované 
v ods. 2 tohto článku a to na základe objednávok vystavených Objednávateľom v zmysle čl. 
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II tejto dohody a záväzkom Objednávateľa za riadne a včas poskytnuté plnenie zaplatiť 
Dodávateľovi cenu v dohodnutej výške. 

 

2. V rámci dohodnutého odborného poradenstva bude Dodávateľ poskytovať Objednávateľovi 
nasledovné služby: 

 
a) Príprava odborného materiálu: podmienky verejnej súťaže o návrh risografík na 

podporu návštevnosti turisticko – informačných centier na území Trnavského 
samosprávneho kraja 

b) Účasť konateľa v odbornej výberovej komisii pre predmetnú súťaž  

c) Účasť konateľa v odbornej výberovej komisii pre súťaž o logo KOCR Trnavský kraj 

d) Iné odborné konzultácie k aktivitám KOCR Trnavský kraj 

3. Predpokladaný rozsah poradenských služieb poskytnutých na základe tejto dohody je 100 
hodín. 

 
Čl. II. 

Termín, spôsob plnenia a miesto dodania predmetu dohody 
 
1. Dodávateľ bude poskytovať jednotlivé poradenské služby Objednávateľovi na základe 

písomných objednávok Objednávateľa, ktoré je Objednávateľ oprávnený vystaviť podľa 
svojich potrieb kedykoľvek počas trvania tejto dohody a to s presnou špecifikáciou 
požadovaného plnenia.  
 

2. Jednotlivé objednávky bude Objednávateľ doručovať Dodávateľovi e-mailom na adresu 
mail@multitalent.in, pričom Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne potvrdiť prijatie objednávky. 
  

3. Pre potreby vzájomnej komunikácie pri plnení tejto dohody, si zmluvné strany dohodli 
nasledovné kontaktné e-maily: 

 

Za objednávateľa: mildeova.lubica@trnava-vuc.sk alebo mildeova.lubica@kocrtt.sk  
Za dodávateľa: robert@parso.pro alebo mail@multitalent.in 

 

4. Dodávateľ sa zaväzuje splniť jednotlivé objednávky v termíne alebo v lehote stanovenej 
Objednávateľom v konkrétnej objednávke. 
 

5. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať jednotlivé plnenia riadne a včas, v rozsahu podľa tejto 
dohody a príslušnej objednávky a v súlade s jeho ponukou predloženou Objednávateľovi pred 
podpisom tejto dohody. 
 

6. Dodávateľ bude jednotlivé  plnenia poskytovať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, 
a to konateľa spoločnosti: Mgr. Art. Róbert Paršo. 

 

7. Záväzok Dodávateľa z jednotlivej objednávky sa považuje za splnený jeho akceptáciou 
Objednávateľom, t.j. prijatím bez výhrad formou e-mailu zaslaného Objednávateľom 
Dodávateľovi resp. účasťou v komisii / na zasadnutiach komisie v prípade plnení uvedených 
v čl. I ods. 2 pod písm. b) a c)   
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8. Pred odovzdaním jednotlivých plnení vo finálnej podobe Dodávateľ predloží návrh plnenia 
Objednávateľovi a umožní mu sa k nemu vyjadriť resp. predložiť pripomienky (s výnimkou 
plnení podľa  čl. I ods. 2 písm. b) a c) ) do 3 dní. Dodávateľ sa zaväzuje pripomienky 
Objednávateľa spracovať a následne predložiť výsledné plnenie do 10 dní.   

 
9. Miesto dodania jednotlivých plnení: Sídlo KOCR: Starohájska 10, 917 01 Trnava alebo 

Študenská 16, 917 01 Trnava, prípadne e-mailom alebo telefonicky – podľa podmienok 
stanovených Objednávateľom v konkrétnej objednávke. 

 
 

Čl. III.  
Práva a povinnosti účastníkov dohody 

 
1. Dodávateľ je povinný postupovať pri plnení tejto dohody s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
pokynmi a oprávnenými záujmami Objednávateľa. Dodávateľ je povinný oznámiť 
Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu dohody a ktoré môžu mať 
vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Dodávateľ môže bez 
predchádzajúceho súhlasu odchýliť len, ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme 
Objednávateľa a ak Dodávateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. 
 

2. Dodávateľ bude pri plnení jednotlivých objednávok postupovať i v súlade s pokynmi 
a požiadavkami Objednávateľa. V prípade nevhodnosti pokynov alebo požiadaviek 
Objednávateľa je Dodávateľ povinný na túto skutočnosť Objednávateľa upozorniť. Rovnako je 
Dodávateľ povinný upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť resp. nesprávnosť poskytnutých 
podkladov, materiálov a informácií.  

 
3. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Dodávateľovi všetky písomnosti a informácie, ktoré 

sú podkladom pre dané plnenie, alebo ktoré vyplynú z plnenia predmetu dohody a informovať 
ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu dohody. 

 
4. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto dohody sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť 

Dodávateľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť. 
 
5. Dodávateľ vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú        

na plnenie predmetu dohody potrebné. 
 
6. Dodávateľ  je  povinný  chrániť  práva  a oprávnené  záujmy  Objednávateľa,  a konať             

v záujme a v prospech Objednávateľa. 
 
7. Dodávateľ postupuje pri plnení tejto dohody vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
 
8. Dodávateľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosť v zmysle článku I. tejto dohody a je 

pre ne v plnom rozsahu kvalifikovaný. 
 

IV. 
Cena a platobné podmienky 

 
 
1. Na základe cenovej ponuky predloženej Objednávateľom bola cena za plnenie predmetu 

dohody stanovená nasledovne: 
 

Cena bez DPH za 1 hodinu     20 Eur bez DPH 
DPH 20%       dodávateľ nie je platcom DPH 
Celkom s DPH       20 Eur s DPH 
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Maximálna cena celkom bez DPH za 100 hodín  2000 Eur bez DPH 
DPH 20%       dodávateľ nie je platcom DPH 
Maximálna cena celkom s DPH     2000 Eur s DPH 

(slovom dvetisíc eur) 
 

Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Dodávateľovi vzniknú v súvislosti s 
plnením predmetu tejto dohody. 

 
2. Objednávateľ uhradí cenu za predmet tejto dohody na základe čiastkových faktúr za 

jednotlivé časti plnenia v zmysle jednotlivých objednávok, pričom celková výška 
fakturovaných súm nesmie presiahnuť maximálnu cenu predmetu dohody uvedenú v ods. 1 
tohto článku.  
 

3. Dodávateľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry po riadnom splnení jednotlivej objednávky. 
 
4. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi.  

 
5. Objednávateľ uhradí jednotlivé faktúry prevodom finančných prostriedkov na účet 

Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto dohody.  
 
6. Jednotlivé faktúry vyhotovené v 1 rovnopise musia obsahovať náležitosti v zmysle platnej 

legislatívy upravujúcej náležitosti účtovných a daňových dokladov.  
 

7. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúr ich vecnú a formálnu kontrolu, vrátane ich príloh. V 
prípade, že faktúry budú neúplné alebo budú obsahovať nesprávne údaje alebo nebudú 
obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto 
dohode, Objednávateľ vráti chybné faktúry Dodávateľovi na opravu resp. prepracovanie. 
Dodávateľ je v takom prípade povinný predložiť novú faktúru, pričom lehota splatnosti faktúry 
sa bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto dohody sa za deň 
úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy (ceny časti plnenia) v zmysle 
faktúry vystavenej v súlade s týmto článkom z účtu Objednávateľa na účet Dodávateľa.                               

 
V. 

Zodpovednosť za vady 
 

1. Ak Objednávateľ zistí, že Dodávateľ realizuje plnenie v rozpore so svojimi povinnosťami, je 
Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Dodávateľ odstránil vady vzniknuté vadným 
plnením a predmet dohody vykonával riadnym spôsobom. Ak tak Dodávateľ neurobí ani v 
primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup Dodávateľa by viedol nepochybne k 
podstatnému porušeniu dohody, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od dohody.  
 

2. Dodávateľ zodpovedá za splnenie predmetu dohody riadne a včas, s maximálnou odbornou 
starostlivosťou a pozornosťou a v súlade s touto dohodou.  

 
3. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Objednávateľa, ak Dodávateľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten 
na ich použití trval.  

 
4. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení 

vady, v písomnej forme do rúk Dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie 
Objednávateľa reklamovanú vadu bezodplatne odstrániť v lehote do 30 dní od jej uplatnenia 
Objednávateľom.  

 
5. V prípade, že vady plnenia nemožno odstrániť alebo neboli odstránené ani v stanovenej 

lehote, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od dohody.  
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6. Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi i za škodu, ktorú spôsobí porušením svojich 

povinností vyplývajúcich mu z tejto dohody alebo zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov.  

 
VI. 

Sankcie a ukončenie dohody  
 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením môže Dodávateľ žiadať úroky        
z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.  
 
 

2. V prípade neúčasti konateľa Dodávateľa na zasadnutí komisie má Objednávateľ právo na 
zmluvnú pokutu vo výške predpokladanej doby trvania komisie krát hodinová sadzba, teda 
20 EUR. 

 
3. V prípade, že Dodávateľ neodstráni vady niektorej časti plnenia v dohodnutej lehote, 

Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 € za každý deň omeškania.   
 
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. Toto 

neplatí v prípade, že Dodávateľ nesplní svoj záväzok z dôvodu spôsobeného na strane 
Objednávateľa.  

 
5. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu vyfakturovať okamžite ako mu vznikne podľa 

tejto dohody na ňu nárok, splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia Dodávateľovi.  
 

6. Dohoda sa uzatvára najviac na obdobie 1 roka od nadobudnutia jej účinnosti a skončí sa 
- uplynutím tejto doby alebo 
- vyčerpaním finančného limitu podľa čl. IV ods. 1 dohody  
v závislosti od toho, ktorá právna skutočnosť nastane skôr. 

 
7. Dohodu je možné ukončiť aj vzájomnou dohodou účastníkov dohody, výpoveďou zo strany 

Objednávateľa alebo odstúpením od dohody niektorým z účastníkov. 
 

8. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto dohodu aj bez uvedenia dôvodu písomnou 
formou, pričom výpoveď je účinná doručením Dodávateľovi. 
 

9. Každý z účastníkov dohody je oprávnený od tejto dohody odstúpiť v prípade jej závažného 
alebo opakovaného porušenia druhým účastníkom, pričom za podstatné porušenie dohody 
sa považuje:  
- nesplnenie jednotlivej objednávky riadne a včas, prípadne poskytnutie vadného plnenia,  
- nedodržanie termínu plnenia 
- neuhradenie faktúry v zmysle tejto dohody.  

 
10. Odstúpenie od dohody musí byť uskutočnené písomne a je účinné dňom jeho doručenia 

druhej strane dohody.  
 

VII. 
Mlčanlivosť 

 
1. Účastníci dohody sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, o ktorých 

sa dozvedia od druhého účastníka tejto dohody pri je plnení, resp. v rámci samotného 
plnenia. Toto ustanovenie sa netýka skutočností, ktoré sú strany dohody povinné zverejniť v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi.  
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2. Táto povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje na všetky skutočnosti, ktoré boli druhej strane 
zverené a s ktorými bola oboznámená pri plnení predmetu tejto dohody, ako aj skutočnosti, o 
ktorých sa dozvedela náhodne alebo nepriamo. Povinnosť mlčanlivosti zaväzuje účastníkov 
dohody aj po ukončení platnosti tejto dohody.  
 

3. Účastníci dohody sa dohodli, že akékoľvek informácie, ktoré im boli zverené druhým 
účastníkom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu tohoto účastníka dohody, 
alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto dohody.  
 

4. V prípade porušenia povinnosti dodržania mlčanlivosti uvedenej v tejto dohode zodpovedá 
účastník dohody, ktorý tieto ustanovenia porušil, druhému účastníkovi za škodu, ktorá mu 
tým vznikla.  

 
 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle  zákona  č.  211/2000  Z. z. o slobodnom  
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 
 

2. Zmeny tejto dohody možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma 
účastníkmi dohody. 

 
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je: 

Príloha č. 1 – Zápis so zadania zákazky 
Príloha č. 2 - Cenová ponuka  
 

4. Dohoda  je vyhotovená v 2 rovnopisoch, 1 rovnopis je určené pre Objednávateľa a 1 
rovnopis pre Dodávateľa. 
 

5. Práva a povinnosti účastníkov dohody, ktoré nie sú upravené v tejto dohode, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných  na 
území SR. 

 
6. Účastníci dohody si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že dohodu uzavreli 

slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 
 
   
 V Trnave, dňa: 12.11.2020                             V Trnave, dňa: 12.11.2020                             
 
 Dodávateľ:       Objednávateľ: 
 
 
....................v.z.............................    ........................... v.z........................... 
                                
 
Mgr. Art. Róbert Paršo, konateľ       Ing.Pavol Kalman 
        Predseda KOCR Trnavský kraj 


