ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysIe

5f

53ó anasl. zákona č' 513/1991 Zb' obchodný zákonníkv znení neskorších zmien a
doplnení medzi zmluvnými stľanami

Mgľ.Ivana Faktoľová

Autoľ:

Stará Bystľica 584, 023 04 Star'á Bystrica
r. č.896129/7862
Č. rietu: SK98 0900 0000 0003 l4l I 0720
Bankové spojenie: Slovenská spor'iteľňa
lďalej len ''áutoľ''/

Nadobúdatel':

MESTO TURZOVKA
Stred 178

V zast.: JUDr. Ľubomír Golis, primátor
lČo: oogt+t:t

DIČ:2020553315
Č' rĺrtu: SK50 5600 0000 o0O2 4617 7002
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Čadca
/d alej len''nadobúdatel'''/

Člr

Predmet dohody

1.

Zmlurmé strany sa

ĺa ziĺklade vzájomnej

dohody rozhodli uzatvoľiť tuto zmluvu, pľedmetom ktorej

je vykonanie ýtvarného diela - maľovanó šindle vpočte 10 ks, ktoľébudú venované účinkujúcimna
podujatí ,,I{RAJ, SLUNEČKO, HRAJ NA TURZOV-SKÝ HÁJ" v ľámci 50. ročníkanesírydslo_pch
slávnosti, ktoľésa bude konať 14.8.2022.

2.

Touto zmluvou sa autoľ zavázuje vypracovať a odovzdať nadobúdatelbvi dielo podľa špecifikácií
uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zavázllje zaplatiť
autorovi za vykonané dielo dohodnutu cenu a riadne vykonané dielo prevziať'
CI. TI
Cena za vykonanie diela

1.

Na ziĺklade dohody zmluvných strĺĺnzaplatí nadobúdateľ na účetautora za vykonané ďelo sumu vo
ýške 200,- eur.

2.
3.

V

tejto sume sú nazilk\adedohody nnluvnýclr stľán zďrrnuté náklady na vykonanie pľác.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a autoľ nemá nárok účtovaťsi vyššiu cenu z
dôvodu äneny rnateľiálov, výľobkov a pod', okrem prípadu, kedy dôjde k navýšeniu objernu prác zdôvodu,
ktory pri uzaťvorenítejto zmluvy nebolo možnéobjektívne pľedvídať.
4- Nadobúdateľ je povinný zapLatlť dohodnutu sumu za vykonanie diela, poďa bodu 1 tohto článku do
15 dní odo dňa odovzdania diela.

5'

V

pľípade omeškania nadobúdateľa s úhľadouplatieb má autoľ právo účtovaťodberateľovi popľi
plnení aj uľoky z omeškania podľa obchodného ziĺkonníka'

čl ur

Termín plnenia diela

1.

Autor vykoná' dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 10.08.2022. Tento

2.

Autor je povinný na žiadosť nadobúdateľa priebeŽne ho informovať o stave vykonaných pľác.

teľmín je možnépľeďžiťlen na zátklade vzájomnej dohody zmluvných stľán.

čl ľv

Vykonanie diela

1.

a

jeho odovzdanie

Autor

vykoná kreatirme' glatické a dizajnérske práce spojené s vykonaním výtvarného diela
maľovanéšindle'

-

čt. v

Zoďpovednost'za nedostatky diela a záručná doba

1. Autor zodpovedá Za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem vďahujúcich sa na
pľedmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude spôsobilý na použitie
na obvyklý účela zachová si obvyklé vlastnosti.

2.

Zžručnádoba bude hvať počas doby ffvania nainštalovanej výstavy

pr ev zatia

diela nadobúdateľom.

a

začina plynúť odo dňa

3. Nadobúdateľ sa zavázlje, Že prípadnú ľeklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to
písomnou ťonrrou.

4.

Autor sa zavdzuje začaťs odstľaňovanímpipadných nedostatky do 3 dní od uplatnenia oprávnenej
ľeklamácie nadobúdateľa a nedostatky bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom teľmíne.
Čt. vr
Sankcĺe

1. V prípade omeškania autora s odovzdaním pľedmetu diela v dohodnutom teffníne zapIati autot
nadobúdatelbvi zmluwú pokutu vo výške 10,- euľ zakaždý deň omeškania.
2.
Yo

z

V prípade, ak dielo bude mať nedostatky, zaplati
ceny pľedmetu diela.

autoľ nadobúdateľovi zmluvnú pokutu vo

3. V prípade omeškania nadobúdateľa s úhľadoufaktuľ si môže autoľ uplatniť urok
qýške podľa zikona č. 5l3l 1991 Zb. obchodného zákonníka.

ýške 10

z omeškania vo

Čl vrĺ

Zňnikzmluvy

1.

Táto zmluva zaĺ1kiĺľiadnym ukončeníma odovzdaním diela autoľom nadobúdateľovi a zaplatenim
ceny Za dielo podl'a ustanovení tejto zmluvy nadobúdateľom autoľovi.

23.

Táto zrnlrrva nrôŽe zarriknúťajnazáĺklade dohody zrnluvných stľán, ku dňu ktoý si dolrodnú'

Nadobúdateľ si vyhĺadzuje právo odstupenia od anluvy v prípade ak by došto k porušeniu
poviĺnostíautoľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k ohľozeniu zdtavia, či života alebo k
hrubému porušeniu technickej disciplíny autora pľi zhotovení diela.
4- Nadobúdateľje oprávnený odstupiť od zmluvy aj v pľípade podstatného prekročenia času plnenia'
dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto anluvy. Za podstatné pľekľočeniečasu plneniá sa považuje 30 dní odo
dňa, od ktorého mal autoľ pľedmet diela odovzdať podľa Čl. n tejto zmluvy'

5.

Autor je opľávnený odstupiť od zmluvy, ak nadobúdateľ neplní zmluvné závázf,ry, atym autoľoví
memožňuj e realizáciu diela.
6- odstupenie musí byť ozrĺĺmenédruhej zmluvnej strane písomne. V odstupení musí byť uvederý
dôvod, pre ktoý zmluvná strana odsfupuje.

čt. vnĺ

Zá"ľerečnéustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom podpísania štafutr{rmi zástupcami oboch

zľrlurmých stľán a účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom síďe nadobúdateľa.

2.

ZmLuva môže byť znrenená len
zástupcami oboch zmluvĺých stľán'

3.

vo foľme písomných dodatkov,

podpísaných opnívĺrenýni

Pokiaľ v zrnluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pľe zmluvný vďah ňoll zaLožený ustanovenia

obchodného zákonníka.
4. Zmlava je vypracovanáv 2vylrotoveniach,zkto4Ých 1je uľčenépľe autora a l pľe nadobúdateľa.

Autoľ

Nadobúdateľ

V Tuľzovke,15. 6.2022

V Turzovke,15.6.2022
MI,STO TURZOVKA

023
1

Mgr. Ivana F

Golis

