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uzatvoľená podl'a ustanovenia $ 536 a zákona č. 513/199r Zb. obchodný zákonník
v znení neskoľších pľávnych predpisov

medzi zmluvnými stľanami

čHnok I.
Zmluvné stľany

1.1. objednávatel':
Sídlo:
7Śsfupené:
ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Tel.:
Fax:
(ďalej len objednávateľ)
a

1.2. Zhotovitel'z
Adresa:
Rodné číslo:
Číslo oP:
Bankové spojenie
Císlo účtu:
(ďalej len autor)

Mesto Tuľzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta
003 1433 I
2020553315
Prima banka Slovensko. a.s.

Śk;ł 56łĺ-l cUĺ' ĺŁlĺ).Ú /?í i ? /?
04ý42093 42
041142093 Í6

Mgr. Dľahomír Velička, PhD
Stľed 411,023 54 Turzovka
790423t7616
EA 807169
Fio banka, a.s.
rBAN SKs9 8360 5207 0042 0536 7664

lzatvárajű zmluvu v tomto rozsahu azatýchto podmienok:

jsk76174
Obdĺžnik
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I. čHnok

Pľedmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vyhl'adanie a vývorenie odborných textov, vykonanie
historického prieskumu , zhotovenie fotogľafického materiálu do pľopagačných
materiálov v rámci projektu ), Historické dedičstvo Kęt ^ Turzovky
INT/EB/BEsl1tIItBl0066 ,, ' ktory je financovaný Euľópskou úniou z pľostriedkov
Euľópskeho fondu regionálneho rozvoja ako aj štátneho rozpočtu v rámci pľogľamu
Interľeg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.
odborné texty týkajúce sa historického dedičstva na uzelrlí mesta Turzovky budú
použité pre ýstupy projektu ako sú :

I. označenie historických miest - rozsah popisov, fotografického materiálu
a výber historických miest pre formát tabuliek 20*30 cm.

il. Panelová výstava zabezpeč,enie odborných tęxtov 22 normostľán
afotogľafického materiálu pre 8 ks obojstranných panelov vrozmere 100x150
cm.

III. Zabezpeč,enie výstavy krojov a remesiel s popismi.
IV. Zabezpeč,enie odborných textov, fotografického materiálu a zhotovenie

propagačného mateľiálu _ bulletinu pre ľozsah 15 normostrán, formát A5.
3. Všetky potrebné podklady ako je uveđené včl. I. predmet zmluvy bod 2, budú

zhotoviteľom odovzdané pre grafické spracovanie a tlač.
4. objednávateľ sa zaväzuje poskýnúť zhotoviteľovi komplexné podklady pre

spracovanie pređmefu zmluvy a dojednané spolupôsobenie počas realizźrcię.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a je povinný dielo zhotoviť

ľiadne a včas, presne v zmysle podmienok stanovených v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa
zav'ázuje dielo zhotoviť v najvyššej kvalite a spokojnosti pri dodržaĺi technických
parametrov odsúhlasených objednávateľom a zhotoviteľom. Vzájomné konzultovanie
a príprava stľetnutí je podmienkou úspešnosti vykonanej pľáce.

6. Počas rea|izácie prác je zhotoviteľ povinný konzultovať dielěie Ústupy so
zodpovednou osobou objednávateľa.

II. Clánok

Zmluvná cena a platobné podmienky

1 . Cena za zhotovenie pľedmetu zmluvy v rozsahu podl'a čl' 1 tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č,. 18/|996 Z .z. o cenách, vyhláškou č.
8711996 Z. z. a výmerom MF SR č. R-1/1996 v zneni neskorších predpisov. Táto cena
s DPH je cenou maximálnou pre ľozsah diela počas stanoveného termínu rea|izácie
diela. Navýšenie ceny niejemoŽné.

2. Cena za zhotovenie odborných textov, historického prieskumu a fotografického
materiálu je stanovená na sumu 2 800,00 € s DPH.

3. objednávatel' sa zaväzuje vyplatiť' zhotoviteľovi po zhotovení diela a odovzdaní
ktoré je predmetom tejto zmluvy' odmenu bezhotovostne na bankový účet IBAN
SK59 8360 5207 0042 0536 7664 najneskôr v termíne 30.1 1.2018
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4. Zmluvné stľany sa dohodli, Že v cene diela sú zahrĺuté všetky náklady ako aj udelenie
autorských práv k uŽívaniu a šíreniu diela objednávatel'om.

4. V závislosti na zdroji financovania predmetu tejto zmluvy bude cena diela podl'a bodu

2. tohto článku uhľadená zo zdtojov Európskej únie, Euľópskeho fondu ľegionálneho
rozvoja a štátneho rozpočtu v ľámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2014-

2O2O za účasti Žilinského samo správneho kraj a.

5. Iné skutočnosti majúce vplyv na cenu diela musí zhotoviteľ preukźzať a prerokovať

a musia by odsúhlasené objednávateľom. Zmęna dohodnutých cien je možná len po

vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku k tejto

Zmluve.

III. čHnok

čas a miesto plnenia zmlury

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná úkony smerujúce k splneniu
predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo zhotovené do 31.10.2018.

2. Miesto plnenia zmluvy nie je špecifikované. Predmet zmluvy bude dodaný
v elektľonickej forme vo foľmáte MS Word na e- mailovú adresu

lenka.kubikova(Ôturzovka.sk, PÍ€ účely ďalšieho procesu zhotovenia výsfupov
pľojektu uvedených v článku I. tejto zmluvy. Ako i v digitálnej podobe v piatich

vyhotoveniach na DVD nosiči, ktoľé odovzdá objednávateľovi.

IV. čHnok
Ďašie ustanovenĺa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoľiť dielo osobne a odovzdať poveľenému zamestnancovi
objednávateľa v elektronickej podobe a na DVD nosiěi.

2. Zhotoviteľ sa zav'ázuje zhotoviť dohodnuté dielo v termíne podľa článku III.
vbode 1. tejto zmluvy. Vprípade omeškania zhotoviteľa sođovzdaním diela
objednávateľovi, uplatní tento voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 yo

z dohodnutej odplaty zakaždý deň omeškania.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri tvoľbe diela dodržiavať podmienky primeľanej súčinnosti

s objednávateľom (poznámky, Zoznam literatury, dohodnuté pľiebeŽné termíny,
vzájomĺý kontakt oboch strán).

4. Zhotoviteľ týmto poskytuje objednávateľovi zttruku pôvodnosti vývoreného diela
azaväzuje sa znášať zodpovednosť za prípadnú ujmu objednávateľa voči iným
osobám vzniknutu z tohto titulu.
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5. Rozšiľovanie vývoreného diela na základe tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje
vykonávať na svoj účet.

6. objednávateľ si t;fonto vyhradzuje právo pouŽiť textové a obtazové záznamy diela pre
potreby dokumentácie činnosti a propagácie verejných pľedstavení publikácie.

V. Čtánok
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť aúčinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvn;imi
stranami. Zanlkádňom úplného splnenia všetkých záväzkov z nej vypl;irvajúcich obidvoma
zmluvnými stranami.

2. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch,zktoýchkaždázo zmluvných stľán dostane
po podpise dva exempláre.

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom oboch
zmluvných strán formou písomného dodatku.

4. Zmluvné stranyprehlasujú,žetuto zmluvu uzatvárajuslobodne avážne,bez akéhokol'vek
nátlaku, nie v tięsni alebo zanźlpadnenevýhodných podmienok. S jej obsahom sa podľobne
oboznámili, úplne mu porozumęli a súhlasia s ním' naznakčoho tuto zmluvu vlastnoručne
podpisujú.

V Turzovke, dňa .
t ,i.-łĺJ

V Turzovke, dňa
,/ iĺ ,Ui/

//
zao a za
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