
1/4 

Z M L U V A 
o poskytovaní informačných služieb na úseku cestovného ruchu a rekreácie 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., ktorým je Obchodný zákonník, 

v znení neskorších predpisov 

 

 

medzi 

 

Objednávateľom 

Názov:   Obec Čerín 

V zastúpení:   Pavel Kmeť – starosta 

Sídlo:    Čerín 11, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika 

IČO:    00313335 

 

a 

 

Poskytovateľom 

Obchodné meno: Martin Kvak 

Meno poskytovateľa: Mgr. Martin Kvak 

Miesto podnikania: Čerín 60, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika 

IČO:   51329816 

Dátum vzniku: 18.01.2018 

 

Článok 1 

Účel a predmet zmluvy 

 

(1) Touto zmluvou sa má za odmenu zabezpečiť rozvoj cestovného ruchu a rekreácie v katastrálnom 

území Čerín (obec Čerín, okres Banská Bystrica) Poskytovateľom pre Objednávateľa, pričom 

tento rozvoj bude zabezpečovaný: 

a) zvyšovaním povedomia a informovanosti verejnosti o dispozíciách v k. u. Čerín v oblasti 

cestovného ruchu a rekreácie; 

b) vzájomnou koordináciou činností s vybranými partnermi Poskytovateľa v oblasti cestovného 

ruchu a rekreácie. 

(2) Pravidlá výkonu činnosti podľa ods. 1 sú bližšie špecifikované v čl. 4 a 5 tejto zmluvy. 

 

Článok 2 

Čas, na ktorý sa zmluva uzaviera 

 

Táto zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú. 

 

Článok 3 

Odmena za poskytovanie služieb 

 

(1) Objednávateľ bude Poskytovateľovi platiť odmenu za činnosť podľa čl. 1 predplatne vo výške 

300,- € na rok. 

(2) Dátum splatnosti odmeny podľa ods. 1 je pätnásť dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy. Následne vždy k tomu dátumu v ročných intervaloch. 
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(3) Ak bude tento zmluvný vzťah ukončený a zo strany Objednávateľa došlo k vyplateniu odmeny 

podľa ods. 1, ktorá pokrýva aj časové obdobie, počas ktorého činnosť podľa čl. 1 ešte nebola zo 

strany Poskytovateľa vykonaná, tak je Objednávateľ oprávnený požadovať vrátenie tomu 

odpovedajúcej časti vyplatenej odmeny. 

 

Článok 4 
Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

(1) Objednávateľ má právo: 

a) požadovať od Poskytovateľa súčinnosť v komunikácii s ním v otázkach výkonu jeho činnosti 

podľa čl. 1; 

b) zasielať Poskytovateľovi svoje oznamy týkajúce sa cestovného ruchu a rekreácie v k. ú. Čerín 

za účelom ich umiestnenia podľa čl. 5 ods. 3 písm. b); 

c) využívať nástenku na pravej časti nádvornej hospodárskej stavby v nádvorí stavby so s. č. 31 

v obci Čerín (974 01  Banská Bystrica) za účelom vyvešiavania oznamov obci Čerín 

týkajúcich sa cestovného ruchu a rekreácie v k. ú. Čerín; 

d) kedykoľvek vypovedať túto zmluvu, pričom ale musí Poskytovateľovi uviesť dôvod takéhoto 

svojho rozhodnutia. 

(2) Objednávateľ má povinnosť: 

a) označovať oznamy podľa ods. 1 písm. b) svojim úradným značením s uvedením dátumu 

vyvesenia a dátumu, do ktorého má byť oznam vyvesený; 

b) platiť odmenu podľa čl. 3 na bankový účet Poskytovateľa s číslom SK26 1111 0000 0013 

9435 0007; 

c) poskytovať Poskytovateľovi veci, ktoré bude ten požadovať podľa čl. 5 ods. 1 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti Poskytovateľa 

 

(1) Poskytovateľ má právo požadovať od Objednávateľa za účelom ich využitia pre výkon svojej 

činnosti podľa čl. 1: 

a) erb obce; 

b) stručné základné a všeobecné informácie o obci Čerín; 

c) údaje o stručnej histórii obce Čerín; 

d) údaje o základných kontaktoch na úrady miestnej samosprávy príslušnej pre k. u. Čerín; 

e) stručné definičné, lokalizačné a kontaktné údaje o významných alebo ním vybraných verejne 

využiteľných možnostiach v oblasti cestovného ruchu a rekreácie v rámci k. u. Čerín, a to 

konkrétne o: 

i. zariadeniach a poskytovateľoch služieb: stravovacie zariadenia, ubytovacie zariadenia, 

športové a telovýchovné zariadenia, obchody, múzeá, galérie a iné spoločenské výstavné 

priestory a priestranstvá, požičovne bicyklov, úschovne vecí, ľudoví výrobcovia a iné 

zariadenia a iní poskytovatelia služieb; 

ii. rekreačných zónach: ihriská, parky a iné obecné rekreačné zóny; 

iii. svetských a sakrálnych stavebných dielach: historické obecné domy, kostoly, pamätníky 

a iné stavebné diela; 

iv. prírodných úkazoch: lúky, lesy, mokrade, skalnaté útvary, vodné telesá a toky, minerálne 

pramene a iné prírodné úkazy; 

v. ľudských zariadeniach vo voľnej prírode: žriedla a studničky, ohniská, postriežky, 

pustovne a iné zariadenia; 
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f) reprezentatívne fotografické snímky vecí, o ktorých bude požadovať údaje podľa písm. e). 

(2) Poskytovateľ má ďalej právo na: 

a) odmenu podľa čl. 3; 

b) kedykoľvek vypovedať túto zmluvu, pričom ale musí Objednávateľovi uviesť dôvod takéhoto 

svojho rozhodnutia. 

(3) Poskytovateľ má povinnosť: 

a) vykonávať činnosť podľa čl. 1 ods. 1 vytvorením úvodnej prezentácie na webovej stránke 

https://www.martinhold.sk/severne-podpolanie/cerin/ pozostávajúcej z/zo: 

i. názvu „Čerín“, 

ii. erbu obce Čerín, 

iii. základných kontaktných údajov na miestnu samosprávu, 

iv. základných štatistických údajov miestnej samosprávy, 

v. stručného úvodného opisu miestnej časti; 

b) vykonávať činnosť podľa čl. 1 ods. 1 umiestňovaním oznamov obce Čerín týkajúcich sa 

cestovného ruchu a rekreácie v k. ú. Čerín na webovej stránke 

https://www.martinhold.sk/severne-podpolanie/cerin/oznamy/, ktoré mu Objednávateľ zašle 

podľa čl. 4 ods. 1 písm. b); 

c) vykonávať činnosť podľa čl. 1 ods. 1 vytvorením prezentácie zaujímavostí v oblasti 

cestovného ruchu a rekreácie na webovej stránke https://www.martinhold.sk/severne-

podpolanie/cerin/zaujimavosti/, ktorá bude pozostávať z/zo 

i. názvu „Čerín“, 

ii. erbu obce Čerín, 

iii. názvu „Zaujímavosti“ 

iv. zoznamu vybraných verejne využiteľných miest/vecí/možností v rámci k. ú. Čerín 

kategoricky členených do skupín: zariadenia a poskytovatelia služieb, rekreačné zóny, 

svetské a sakrálne stavebné diela, prírodné úkazy, ľudské zariadenia vo voľnej prírode, 

v. mapy územia Čerína označujúcej a popisujúcej miesta/veci/možnosti podľa bodu iv.; 

d) byť súčinný v komunikácii s Objednávateľom v prípade podľa čl. 4 ods. 1 písm. a). 

  

Článok 6 

Ostatné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Poskytovateľ týmto čestne prehlasuje, že je v jeho osobnom záujme a že sa bude usilovať o to, 

aby z jeho strany bola činnosť podľa čl. 1 poskytovaná dôstojným, zodpovedným, 

spravodlivým, poctivým a poriadnym spôsobom. 

(2) V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, tak ostatné ustanovenia 

tejto zmluvy – pokiaľ ich uplatniteľnosť od nich nezávisí – ostávajú nedotknuté. Zmluvné strany 

sú v takomto prípade povinné nahradiť takéto neplatné ustanovenie novým, ktoré v čo najväčšej 

miere zodpovedá veci, o ktorej pojednávalo takto nahrádzané ustanovenie. 

(3) Túto zmluvu môžu zmluvné strany doplniť na základe svojej vzájomnej dohody, ktorá k nej musí 

mať postavenie a podobu písomného dodatku. 

(4) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch dostane každá zo 

zmluvných strán. 

(5) Zmluvné strany týmto prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že jej obsahu, ktorý je pre nich 

určitý a zrozumiteľný, porozumeli, a že svojimi nižšie-vykonanými vlastnoručnými podpismi 

vážne potvrdzujú jej súhlasnosť s ich skutočnou a slobodnou vôľou. 

 

https://www.martinhold.sk/severne-podpolanie/cerin/
https://www.martinhold.sk/severne-podpolanie/cerin/oznamy/
https://www.martinhold.sk/severne-podpolanie/cerin/zaujimavosti/
https://www.martinhold.sk/severne-podpolanie/cerin/zaujimavosti/
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(6) Táto zmluva má postavenie povinne zverejňovanej zmluvy podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Platnosť nadobúda dňom jej podpísania tou zmluvnou 

stranou, ktorá k nej pristúpila ako posledná, a účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., 

ktorým je Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:     Poskytovateľ: 
 

Miesto:  Čerín                                      Miesto: Čerín 

 

Dátum: 30.04.2021                                      Dátum: 30.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................   .......................................................... 

                    Pavel Kmeť          Mgr. Martin Kvak 

                   starosta obce              poskytovateľ 

                    obec Čerín 

 


