
Zmluva o sprístupnení platformy pre Kampaň .... 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonník a § 65 a nasl. zákona č.185/2015 Z.z., 
autorského zákona (ďalej len ako „zmluva“) medzi nasledovnými účastníkmi zmluvy: 

 

A. Nadácia Centra pre filantropiu, so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 

42262801, registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod reg. č. 203/Na-2002/1025 

Mgr. Zuzana Thullnerová, správkyňa nadácie  

(„Prevádzkovateľ“) 

 

B. Názov PO, ICO, sídlo,  registrovaná v (zápis v príslušnom registri), IBAN, kontakt, osoba oprávnená 

konať 

alebo 

Meno a priezvisko, titul autora, adresa, PSČ, Mesto, Slovenská republika, IBAN 

alebo 

Meno podnikateľa, IČO, miesto podnikania, IBAN, kontakt 

(„Autor“) 

 

Prevádzkovateľ a Autor projektu (spoločne i ako „strany“), sa dohodli na nasledovnom znení tejto 

zmluvy: 

 

I. Preambula 

1. Prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku elektronickej platformy StartLab prostredníctvom 
portálu startlab.sk, vrátane všetkých systémov a nástrojov dostupných v rámci platformy, 
prostredníctvom ktorej môže Autor ako používateľ prezentovať svoj Projekt s verejnoprospešným 
zameraním a získavať preň finančnú podporu (ďalej ako „Platforma“). 

2. Autor zverejňuje prostredníctvom Platformy kampaň na podporu verejnoprospešného účelu, 
ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov potrebných na realizáciu verejnoprospešného 
projektu („Projekt“) špecifikovaného v rámci kampane prezentovanej na Platforme (ďalej ako 
„Kampaň“). 

3. Právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Autorom, ako aj práva a povinnosti v tejto zmluve 
neuvedené sa riadia Pravidlami používania platformy StartLab, ktoré sú všeobecne dostupné na 
webovej stránke www.startlab.sk („Pravidlá“) a tvoria súčasť tejto zmluvy, ako aj Pravidlami 
ochrany osobných údajov („Pravidlá OOU“), ktorými sa strany spravujú pri akomkoľvek nakladaní 
s osobnými údajmi pri používaní Platformy, Kampani, podpore a realizácií Projektu. Akýkoľvek 
odkaz na zmluvu znamená aj odkaz na príslušné pravidlá vyššie špecifikované. 

 

II. Predmet zmluvy – špecifikácia Kampane 

1. Prevádzkovateľ týmto sprístupňuje Autorovi Platformu pre účely prezentácie Projektu v rámci 

nasledovnej Kampane: 

a) Názov Kampane: ............ 

b) Typ financovania článku 2 ods. 3 Pravidiel:  

▪ ☐ Fixné financovanie  

c) Výska Cieľovej sumy: ............... 

d) Doba trvania Kampane:  



2. Prevádzkovateľ týmto umožňuje Autorovi prístup k Platforme a poskytuje mu právo na užívanie 

Platformy na účely prezentácie Projektu v rámci definovanej Kampane, v súlade s touto zmluvou 

a za podmienok uvedených v zmluve a Pravidlách. 

3. Autor je oprávnený užívať Platformu počas doby trvania Kampane (ods. 1 písm. d), a v prípade 

úspešnosti Kampane i v nasledujúcom období, v súlade s podmienkami realizácie Projektu. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť Kampaň, z dôvodov definovaných 

v Pravidlách (článok 5 ods. 2 písm. c) Pravidiel). 

4. Autor týmto zároveň splnomocňuje a poveruje Prevádzkovateľa na uzatváranie zmlúv o podpore 

Projektu (v znení ako je vzor Zmluvy o podpore Projektu zverejnená v rámci Platformy) 

s jednotlivými Podporovateľmi v rámci kampane v mene a na účet Autora, takým spôsobom aby 

mohli Podporovatelia v rámci Kampane prispievať na zrealizovanie Projektu zvoleným spôsobom 

a zvolenou Finančnou podporou Projektu, a na prijímanie zvolenej finančnej podpory Projektu 

od jednotlivých Podporovateľov.  

5. Autor zodpovedá za nastavenie spôsobu Finančnej podpory Projektu v rámci Platformy, ako aj za 

dodržiavanie všetkých podmienok uskutočňovania takejto formy podpory Projektu v súlade 

s Pravidlami a platnými právnymi prepismi. Autor prehlasuje, že je oprávnený na poskytovanie 

zvolenej formy podpory Projektu v rámci Kampane. 

 

III. Práva a povinnosti strán pri užívaní Platformy 

1. Autor sa zaväzuje dodržiavať všetky práva a povinnosti pri užívaní Platformy v súlade 
s Pravidlami a platnými právnymi predpismi a v prípade ak bude Kampaň prezentovaná na 
Platforme úspešná (úspešná Kampaň) zaväzuje sa zabezpečiť realizáciu Projektu a všetky 
povinnosti s tým spojené. 

2. Autor berie na vedomie, že výsledná Finančná podpora Projektu poskytnutá jednotlivými 
Podporovateľmi získaná počas doby trvania Kampane bude poukázaná Autorovi len v prípade 
úspešnosti Kampane, na základe pokynu Prevádzkovateľa  vykonaného v lehote najneskôr 
štrnástich kalendárnych dní od ukončenia a vyhodnotenia Kampane ako úspešnej. Autor si je 
vedomý odkladacích podmienok, ako aj rozväzovacích podmienok, ktoré sa zaväzuje splniť, a 
ktoré sú definované v Zmluve o podpore Projektu, vrátane skutočnosti, že právnym následkom 
nesplnenia uvedených podmienok je vrátenie poskytnutej Finančnej podpory Projektu príslušným 
Podporovateľom. 

3. V prípade ak bude Kampaň prezentovaná na Platforme neúspešná, t.j. nebudú splnené 
odkladacie podmienky na uskutočnenie Projektu v prípade nastaveného fixného financovania, 
kampaň bude ukončená ako Neúspešná a všetky prijaté prostriedky z Finančnej podpory Projektu 
sa vrátia Podporovateľom. 

4. V prípade úspešnej Kampane Autor projektu poskytne Prevádzkovateľovi úhrady za užívanie  
Platformy a súvisiacich služieb: 

a) náklady vo výške 7% na správu Platformy z celkovej získanej Finančnej podpory Projektu a  

b) poplatky za použité služby a nástroje poskytované príslušnými poskytovateľmi platobných 
služieb v rámci Platformy (prevádzkovateľ platobnej brány a pod.). 

V prípade neúspešnej Kampane je užívanie Platformy pre účely prezentácie Kampane (do jej 
ukončenia Kampane) bezodplatné. 

5. Autor má právo vrátiť získanú Finančnú podporu Projektu príslušnému Podporovateľovi v lehote 
3 kalendárnych mesiacov odo dňa, kedy mu bola zo strany Prevádzkovateľa poskytnutá, a to aj 
bez uvedenia dôvodu (Zmluva o podpore Projektu tým zaniká). 



6. V prípade ak Podporovateľ poskytne v rámci príslušnej Kampane aj osobitný dar na prevádzku 
a podporu Platformy („dar na podporu Platformy“), nad rámec sumy Finančnej podpory 
Projektu, dar na podporu Platformy Autor prenecháva Prevádzkovateľovi a v prípade Úspešnej 
Kampane budú takto poskytnuté a prenechané dary primárne započítané oproti povinnosti Autora 
poskytnúť úhradu za užívanie Platformy v súlade s čl. II, ods. 4 písm. a) tejto zmluvy (úhrady 
Autora na správu Platformy sa znížia). Ak výška (súčet) darov na podporu Platformy príslušnej 
Kampane bude nižšia ako suma úhrad Autora na správu Platformy podľa čl. II, ods. 4 písm. a) 
tejto zmluvy, Autor uhradí (doplatí) iba rozdiel, tak aby  finálna výška úhrady za užívanie 
Platformy, vrátane poskytnutých darov na podporu Platformy bola v sume podľa čl. II, ods. 4 
písm. a) tejto zmluvy a čl. 6 ods. 2 písm. a) Pravidiel. Sumu darov na podporu Platformy ktorá 
presiahne výšku úhrady Autora na správu Platformy prenecháva Autor Prevádzkovateľovi na 
rozvoj Platformy. V prípade Neúspešnej Kampane sa dar na podporu Platformy vráti 
Podporovateľovi. 

7. Autor vyhlasuje a zaväzuje sa, že získanú Finančnú podpory Projektu použije v súlade s určeným 
účelom Projektu, na osobitné požiadanie Podporovateľa ho bude informovať o spôsobe a účele 
použitia Finančnej podpory Projektu v súlade s Pravidlami. Autor nie je oprávnený použiť žiadnu 
časť Finančnej podpory Projektu v rozpore so Zmluvou o podpore Projektu alebo Pravidlami. 

 

IV. Všeobecné ustanovenia 

1. Autor súhlasí so znením Pravidiel a Pravidiel OOU, berie na vedomie že tvoria súčasť zmluvy, 
a zároveň súhlasí, že v prípade keď budú spracúvané jeho osobné údaje, tieto budú spracúvané 
v súlade s Pravidlami OOU, a pri spracúvaní osobných údajov Podporovateľov budú tieto 
v prípade úspešnej Kampane spracúvané spolu s Prevádzkovateľom v súlade s Pravidlami OOU 
(článok III Pravidiel OOU a článok 26 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). 
V súlade s uvedeným v prípade úspešnosti Kampane Prevádzkovateľ poskytne Autorovi osobné 
údaje Podporovateľov a s týmito sa následne Autor zaväzuje naložiť v súlade s Pravidlami OOU 
a príslušnými právnymi predpismi, vrátane komunikácie s Podporovateľmi. 

2. Práva a povinnosti strán v tejto zmluve neupravené sa spravujú Pravidlami a Pravidlami OOÚ 
podľa čl. I ods. 4 zmluvy a príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia prostredníctvom elektronických 
prostriedkov a účinnosť schválením Kampane Prevádzkovateľom. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti doručované na základe tejto zmluvy sa považujú 
za doručené (i) dňom prevzatia zásielky adresátom, alebo (ii) piatym dňom po odoslaní 
doporučenej zásielky na adresu druhej zmluvnej strany (adresáta) uvedenú v záhlaví tejto zmluvy 
(prípadne na inú písomne oznámenú adresu), pokiaľ zásielka nie je adresátom prevzatá, a to aj 
ak sa o nej adresát nedozvie, alebo (iii) dňom odmietnutia prevzatia doporučenej zásielky 
adresátom. E-mail sa považuje sa doručeným tretím (3.) dňom po dni odoslania, v prípade ak je 
evidentné, že adresátovi bola správa elektronickej pošty doručená na jeho e-mailový server. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, a že bola uzatvorená na základe ich 
slobodnej a skutočnej vôle, vážne, bez nátlaku, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných 
podmienok. 

 

V Bratislave, dňa .................  

 

Prevádzkovateľ:    Autor: 
 
 
 
 



 
 

________________________________________ 
........................ 

 

________________________________________ 
................ 

 


