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Rámcová zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ust. § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi nasledovnými 

zmluvnými stranami:  

 
 

Zhotoviteľom: 

  

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:   

Rodné číslo: 

Trvalý pobyt:  

Číslo OP:  

E-mailová adresa:  

Číslo účtu (IBAN):   

   

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

a 

 

Objednávateľom: 

 

Názov:   HendiKup 

Obchodné meno:  Občianske združenie go-ok 

Sídlo:    Jasovská 3/A, 851 07, Bratislava 

IČO:   42191904 

IČ DPH:  2023342519   

Zapísaný:   Ministerstvo vnútra SR  

oddiel    23. 7. 2010 

Bankové spojenie:  FioBanka 

Číslo účtu:   2900899647/8330 

 

Oprávnený konať v mene občianskeho združenia: Ivan Páleník  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

Článok 1 Predmet zmluvy 

 

1.1. Predmetom zmluvy je:  

a) Záväzok zhotoviteľa vyrobiť/dodať pre objednávateľa umelecké dielo 

vlastnej výroby na základe priebežnej špecifikácie požiadaviek 

objednávateľa a chrániť záujmy objednávateľa v súvislosti 

s výrobu/dodaním umeleckého diela sa ustanoveniami v článku 6; 

b) Záväzok zhotoviteľa podpísať s objednávateľom na konci kalendárneho 

roku zmluvu o dielo, v ktorej zmluvné strany zahrnú počet dodaných kusov 

a zohľadnenie špecifických požiadaviek na ich individuálnu úpravu podľa 

podmienok stanovených touto zmluvou. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 

zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú odmenu.  

 

1.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať a dodať 

dielo umeleckej činnosti v zmysle ods. 1.1 tohto článku na základe priebežnej 

Komentár od [MP1]: Poprosíme vyplniť 

Komentár od [MP2]: = vyrobiť objednaný produkt 

 

Komentár od [MP3]: = na konci roku podpísať sumárnu 

zmluvu o dielo, ktorá poslúži ako účtovný doklad ako pre nás, 

tak aj pre vás.  
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objednávky objednávateľa doručenej na e-mailovú adresu zhotoviteľa. Táto 

elektronická objednávka môže obsahovať detailnú špecifikáciu požiadaviek na 

umelecké dielo (počet kusov, farebné prevedenie, použitý materiál a iné konkrétne 

nároky na dielo), a bude obsahovať cenu, termín a adresu dodania (ďalej ako 

„podmienky dodania“). Priebežné elektronické objednávky budú na konci roku použité 

ako základ pre vystavenie zmluvy o dielo v zmysle písmena a) ods. 1.1 pričom celková 

suma vyplatených zálohových platieb v danom kalendárnom roku nepresiahne hranicu 

1900 €. Prvá verzia zmluvy o dielo bude poskytnutá k nahliadnutiu dňa 01.12. a druhá, 

finálna verzia s presnou špecifikáciou umeleckého diela dňa 27.12. daného 

kalendárneho roka. 

 

1.2.2 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť na svojej internetovej stránke www.hendikup.sk 

reprezentačný profil zhotoviteľa, ktorým bude propagovať jeho osobu a umeleckú 

činnosť širšej verejnosti. Objednávateľ sa zaväzuje túto službu zabezpečiť bezplatne po 

dobu trvania platnosti tejto zmluvy a poskytovať primeraný servis v súvislosti so 

zachovaním dobrého mena zhotoviteľa. 

 

1.3 Miesto plnenia predmetu zmluvy je: ____________________ 

 

 

Článok 2 Práva a povinnosti zhotoviteľa 

 

2.1. Zhotoviteľ je povinný najmä: 

 

2.1.1. vykonať dielo osobne, riadne a včas, 

 

2.1.2. chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa (článok 6), 

 

2.1.3. postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa 

pokynov objednávateľa, pričom je povinný uplatniť všetky prostriedky, ktoré 

podľa svojich znalostí považuje za prospešné pre objednávateľa. 

 

 

Článok 3 Povinnosti objednávateľa 

 

3.1. Objednávateľ je povinný najmä: 

 

3.1.1. poskytnúť zhotoviteľovi špecifikáciu objednaného umeleckého diela 

v priebežnej e-mailovej objednávke v súlade s ods. 1.2, 

 

3.1.2. Uhrádzať odmenu za zhotovenie umeleckého diela formou mesačnej zálohovej 

platby základe priebežnej e-mailovej objednávky na číslo účtu zhotoviteľa 

 

Článok 4 Odmena zhotoviteľa 

 

4.1. Za vykonanie diela podľa tejto zmluvy vzniká zhotoviteľovi nárok na odmenu. 

 

4.2. Ak nie je dohodnuté inak, odmena zhotoviteľa za vykonanie diela podľa článku 1 je 

určená  sumou vo výške odvíjajúcej sa od podmienok dodania upresnených v priebežnej 

e-mailovej objednávke. 

Komentár od [MP4]: = pri objednaní tovaru prebehne 

najprv objednávka zákazníkom, následne musíte Vy potvrdiť, 

či objednávku príjmate. Až po jej potvrdení z Vašej strany 

vystavíme zákazníkovi záväzné potvrdenie objednávky 

a Vám záväznú objednávku na výrobok.  

 

Komentár od [MP5]: 1900 € pre nezamestnaných. Tento 

príjem nijako neovplyvňuje poberanie invalidného dôchodku, 

akurát pri prekročení tejto hranice budete musieť podať 

daňové priznanie a časť príjmu zdaniť. 

 

Výrobcovia zamestnaní na trvalý pracovný pomer majú sami 

povinnosť deklarovať daňovému úradu príjem z Hendikupu. 

 

Komentár od [MP6]: Doplniť miesto bydliska. 

Komentár od [MP7]: Tak ako uvádzate v profile a pri 

registrácii. 

Komentár od [MP8]: Neponúkať výrobok výrazne 

lacnejšie cez vlastné odbytové kanály. 

Komentár od [MP9]: = cena, ktorú si stanovíte. Musí však 

zahŕňať aj náklady na poštovné a balné, lebo výrobok budete 

zákazníkovi odosielať Vy. 

http://www.hendikup.sk/
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4.3. Paušálna odmena zhotoviteľa podľa čl. 4.2. tejto zmluvy bude zhotoviteľovi vyplatená 

vo forme mesačnej zálohovej platby na základe tejto zmluvy vo výške 100% dohodnutej 

sumy za dodané umelecké dielo, a to najneskôr do 30 dní po skončení kalendárneho 

mesiaca, v ktorom vznikne nárok zhotoviteľa na odmenu. Nárok zhotoviteľa na odmenu 

vzniká riadnym a včasným vykonaním a dodaním diela na adresu špecifikovanú 

objednávateľom v priebežnej e-mailovej objednávke. 

 

4.4. V prípade závažných nedostatkov na zhotovenom umeleckom diele si objednávateľ 

vyhradzuje právo neuhradiť zálohovú platbu v dohodnutom termíne a pozdržať ju až 

pokým sa nedostatky na umeleckom diele zhotoviteľovi nepodarí odstrániť 

 

   

Článok 5 Skončenie trvania zmluvy 

 

5.1.     Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu neurčitú až do skončenia jej trvania niektorou zo     

     zmluvných strán. 

 

5.2. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom založený touto zmluvou môže 

zaniknúť na základe dohody zmluvných strán za nasledujúcich podmienok: 

 

a) Ak zhotoviteľ neobdržal v kalendárnom roku žiadnu priebežnú objednávku 

umeleckého diela, môže byť zmluvy vypovedaná na základe dohody zmluvných 

strán bež ďalších právnych záväzkov. 

b) Ak zhotoviteľ obdržal v kalendárnom roku priebežnú objednávku, ktorú zhotovil 

a neskôr inkasoval zálohovú platbu zo strany objednávateľa, môžu sa zmluvné 

strany dohodnúť na vypovedaní zmluvy  

a. i) okamžite, v prípade, že k danému dňu zhotoviteľ nemá žiadne záväzky 

voči objednávateľovi dodať umelecké dielo špecifikované na základe 

predbežnej objednávky  

b) do 2 dní od obdržania poslednej priebežnej objednávky umeleckého diela, 

ktoré vypovedaním zmluvy zhotoviteľ nemá povinnosť vytvoriť.  

Zhotoviteľovi však aj po vypovedaní tejto zmluvy ostáva právna povinnosť podpísať  

zmluvu o dielo ku koncu kalendárneho roku v zmysle ods. 1.1 

 

Článok 6   Záväzky zhotoviteľa k ochrane záujmov objednávateľa 

 

6.1 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 

o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto 

zmluvy. Porušenie tohto záväzku môže mať právne dôsledky na základe príslušných 

právnych ustanovení Občianskeho zákonníka. 

6.2 Záväzok mlčanlivosti trvá po dobu 5 (piatich) rokov od uzavretia zmluvy. 

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude formou internetového predaja ponúkať podobný 

umelecký výrobok/službu, ako bude uvedený na jeho profile zverejnenom na stránke 

www.hendikup.sk, za cenu nižšiu ako je 85 % z uvedenej ceny za umelecký 

výrobok/službu pre koncového zákazníka e-shopu www.hendikup.sk 

  

Článok 7 Záväzky objednávateľa k ochrane záujmov zhotoviteľa 

 

Komentár od [MP10]: Nemáme záujem pozdržiavať Vaše 

peniaze, ale vloženú dôveru nám prosím vráťte riadnym 

podpísaním zmluvy o dielo na konci roku. 

 

Komentár od [MP11]: Peniaze ako preddavok k finálnej 

ročnej zmluve o dielo plánujeme posielať vždy 21. dňa 

daného mesiaca.  

Komentár od [MP12]: Samozrejme sa dá prihliadnuť na 

fakt, že výrobok nebude dodaný a doručený podľa 

dohodnutých termínov kvôli náhlym zdravotným problémom 

alebo príliš veľkej pracovnej vyťaženosti. V takomto prípade 

je ale potrebné, aby ste nám a zákazníkovi takéto skutočnosti 

komunikovali včas. Zabránite tým zbytočným sklamaniam 

a strate dôvery.  

Komentár od [MP13]: Ak by sa tovar výrazne líšil od 

prezentovanej verzie na portáli, musíme si vyhradiť právo 

využiť tento bod na ochranu zákazníka. 

Komentár od [MP14]: = Tento návrh zmluvy je ako 

dohoda o spolupráci zaväzujúca k podpísaniu koncoročnej 

zmluvy o dielo a k dodaniu objednaného tovaru. Zatiaľ čo 

zmluva o diela sa bude podpisovať každoročne na konci roka, 

túto zmluvu nebude treba nijako obnovovať. 

Komentár od [MP15]: Návrh zmluvy sa ale dá 

samozrejme kedykoľvek vypovedať, za predpokladu, že 

posledná objednávka bola buď vyexpedovaná alebo 

odmietnutá. Kvôli zúčtovaniu ale budeme potrebovať na 

konci roka tak či onak podpísať zmluvu o dielo a tú bude 

treba podpísať aj keď skončí platnosť tohto návrhu zmluvy. 

Komentár od [MP16]: Inými slovami, znenie tejto zmluvy 

ako i celá e-mailová komunikácia súvisiaca so zmluvou 

podlieha mlčanlivosti. 

http://www.hendikup.sk/
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7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že akékoľvek dôverne poskytnuté know-how v súvislosti 

s dodaním umeleckého diela nijakým spôsobom nebude šíriť, napodobňovať alebo 

predávať.  

7.2 Dodaním umeleckého diela vzniká nárok objednávateľa využiť na propagáciu a vlastné 

potreby výlučne dielo dodané na základe predbežnej objednávky. Dodanie umeleckého 

diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, nemá žiaden vplyv na inú umeleckú činnosť 

zhotoviteľa. 

 

Článok 8 Zmluvné pokuty 

 

8.1 Ak zhotoviteľ z akéhokoľvek dôvodu nepodpíše zmluvu o dielo do posledného dňa 

kalendárneho roku na základe bodu 1.1.a a túto zmluvu nedoručí do 31 dní 

nasledujúceho mesiaca, bude mu udelená zmluvná pokuta vo výške 120€. 

8.2 Porušenie ktoréhokoľvek z bodov článku 6 môže mať za následok okamžité 

vypovedanie zmluvy zo strany objednávateľa a právne dôsledky na základe 

Občianskeho zákonníka. 

 

 

Článok 9 Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

9.1. Ustanovenia tejto zmluvy platia aj v prípade, že sa na základe tejto rámcovej zmluvy 

nevykoná žiadna predbežná objednávka zo strany objednávateľa. 

 

9.2 Pokiaľ nie je v tejto zmluve upravené inak, na právne vzťahy medzi zmluvnými 

stranami sa budú primerane aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka 

v znení nesk. predpisov, ako aj ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

 

9.2. Zhotoviteľ dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle platných 

príslušných zákonov.  

 

9.3.  Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami. 

 

9.4.1 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) originálnych exemplároch, pričom každá 

zmluvná strana obdrží jej dve podpísané vyhotovenia. 

 

9.4.2 Zmluvné strany pripojením vlastnoručných podpisov potvrdzujú, že si túto zmluvu 

prečítali, jej obsahu porozumeli, túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni, 

ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

V ___________________________   V Bratislave,    

 

  

Zhotoviteľ:      Objednávateľ: 

 

 

_____________________________   ___________________________

     

Komentár od [MP17]: Kvôli zjednodušeniu 

administratívnych nárokov pre Vás aj pre nás nebudeme 

uzavierať zmluvu o dielo každý mesiac, ale iba raz ročne. 

Tým Vám ušetríme neustále behanie na poštu a sebe 

nekončenú evidenciu v podstate stále toho istého. Na konci 

roku ale budeme musieť daňovo vydokladovať všetky nákupy 

a predaje, preto túto zmluvu od Vás naozaj potrebujeme.  

 


