Zmluva o dielo a licenčná zmluva
uzavreté podľa ustanovenia § 269 ods. 2 , § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov a § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina

IČO:
DIČ:

378 08 427
202 162 66 95

Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, 010 11 Žilina
0360361117/5600

Osoby oprávnené jednať v:
zmluvných veciach :
realizačných veciach:

Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
Ing. Milan Ovseník, riaditeľ odboru SO/RO pre ROP alebo
riaditeľom odboru poverený zamestnanec odboru SO/RO pre ROP

Kontaktná osoba:
Tel.:
Email:

Mgr. Zuzana Harciníková
041/50 32 352
zuzana.harcinikova@zask.sk

(ďalej v texte zmluvy na účely zmluvy o dielo len ako „objednávateľ“ a na účely licenčnej zmluvy ako
„nadobúdateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Pavol Stolárik – FUTURA - videoštúdio
Sídlo:
U Hluška – Okružná 688/3, 022 04 Čadca
IČO:
40758753
DIČ:
1021166377
zhotoviteľ nie je platca DPH.
Zastúpený:
Pavol Stolárik
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Pavol Stolárik

Email:

futurastudio@stonline.sk

(ďalej v texte zmluvy na účely zmluvy o dielo len ako „zhotoviteľ“ a na účely licenčnej zmluvy ako „autor“).

ďalej spolu „zmluvné strany“
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Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z. z.

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na predmet zákazky tejto dohody použil postup - zákazka s nízkou
hodnotou s výzvou na predloženie ponuky pre realizáciu projektu s názvom: „Zabezpečenie aktivít
informovania a publicity decentralizovaných opatrení ROP v Žilinskom samosprávnom kraji“, kód ITMS
22160120027.
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Prioritná os: 6 Technická pomoc
Opatrenie: 6.1 Technická pomoc
Číslo výzvy: písomné vyzvanie s kódom ROP-6.1-2010/01-ZA
Tento projekt realizuje objednávateľ na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
číslo Z2216012002701 uzatvorenej dňa 25.10.2010 s vtedajším Ministerstvom pôdohospodárstva,
životného prostredia a regionálneho rozvoja SR.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že na základe úspešnej cenovej ponuky, ktorá bola
vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, pre
objednávateľa zhotoví dielo – zvukovo-obrazový záznam (film) v trvaní 25 minút v slovenskom jazyku
(ďalej len „dielo“) zameraného na propagáciu úspešne zrealizovaných projektov realizovaných v rámci
decentralizovaných
opatrení
Regionálneho
operačného
programu
(implementovaných
Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom Žilinský samosprávny kraj) vo všetkých regiónoch
Žilinského kraja.
Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie diela podľa bodu 2.2 tohto Čl., jeho rozmnoženie na DVD - video
PAL 16:9 v počte 250 ks a jeho dodanie objednávateľovi na miesto určenia, ktorým je Žilinský
samosprávny kraj, odbor SO/RO pre ROP, sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina.
Základné charakteristiky diela:
Pracovný názov: „Cestou – necestou krajšími obcami Žilinského kraja“
Čas trvania: 25 minút
Obsah filmu: projekty zamerané na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, revitalizáciu verejných
priestranstiev obcí a miest, propagáciu Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim
orgánom pre Regionálny operačný program ako orgánu riadenia decentralizovaných
opatrení ROP v regióne NUTS 3 Žilinský kraj
Miesto natáčania: región NUTS 3 Žilinský kraj a priestory sprostredkovateľského orgánu
Množstvo: 250 ks DVD s obalom a podtlačou

2.3 Súčasťou tejto zmluvy je aj podrobný popis predmetu diela a špecifikácia nákladov na výrobu diela
uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

Článok III.
Čas a miesto plnenia
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonať a odovzdať dielo uvedené v čl. II, bod 2.2 tejto zmluvy najneskôr
v termíne do 21.5.2012.
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo v dohodnutom rozsahu a kvalite na miesto určenia
uvedenom v čl. II, bod 2.2 tejto zmluvy.
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní predmetu zmluvy odovzdať objednávateľovi aj protokol o odovzdaní
diela, ktorý preukazuje riadne a včasné zhotovenie diela podľa tejto zmluvy a ktorý musí byť podpísaný
objednávateľom a zhotoviteľom.
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3.4 Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela na základe
preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
Článok IV.
Cena a platobné podmienky
4.1 Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna počas platnosti tejto zmluvy
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena vychádza z
ponuky zhotoviteľa podľa podrobného popisu predmetu diela a špecifikácie nákladov na výrobu diela
uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy a zahŕňa zhotovenie diela v konečnej úprave, v dohodnutom náklade
a dodanie na miesto určenia.
Celková cena diela je stanovená vo výške: 5 890,- EUR (slovom: päťtisícosemstodeväťdesiat EUR)
Zhotoviteľ nie je platca DPH.
4.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu uvedenú v bode 4.1 na základe faktúry vystavenej
a doručenej zhotoviteľom objednávateľovi a po písomnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela podľa
tejto zmluvy.
4.3 Splatnosť faktúry podľa bodu 4.2 tohto Čl. objednávateľom je do 30 kalendárny dní od jej doručenia
objednávateľovi. Prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní, ktorý zároveň slúži ako dodací list.
4.4 Faktúra a jej príloha musia byť v 4 vyhotoveniach a musia obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo
neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi pred jej splatnosťou.
Opravenej alebo novej faktúre plynie nová lehota splatnosti od jej doručenia objednávateľovi.
4.5 Faktúra a jej príloha musia obsahovať okrem predpísaných náležitostí daňového dokladu aj text: Projekt
„Zabezpečenie aktivít informovania a publicity decentralizovaných opatrení ROP v Žilinskom
samosprávnom kraji“, kód projektu 22160120027.
Článok V.
Zodpovednosť za vady
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet tejto zmluvy odovzdá objednávateľovi bez akýchkoľvek závad.
Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že je nositeľom distribučných práv k dielu a k jeho jednotlivým častiam a že je
plne oprávnený uzavrieť s objednávateľom túto zmluvu.
5.2 Ak by sa prehlásenie zhotoviteľa o jeho distribučnom práve ku dielu ukázalo ako nepravdivé alebo
nesprávne, zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky následky z toho vyplývajúce. V prípade podľa prvej vety
zhotoviteľ je povinný bezodkladne získať chýbajúce práva alebo ich v prípade potreby nahradiť za iné
právo. V prípade, že to nie je možné, zhotoviteľ je povinný vrátiť objednávateľovi už zaplatenú cenu za
dodané chybné časti plnenia zmluvy a v plnom rozsahu nahradiť vzniknutú škodu.
5.3 Zhotoviteľ zodpovedá nie len za právne, ale aj za faktické vady, vrátane zodpovednosti za vady nosičov
diela (DVD s potlačou a obaly s potlačou).
5.4 Na vady vytvoreného diela sa vzťahujú primerané ustanovenia Obchodného zákonníka (§ 560 a násl.
Obchodného zákonníka). Zhotoviteľ poskytuje záruku na akosť DVD nosiča s potlačou po dobu 24
mesiacov od odovzdania diela a na kvalitu zvukovo-obrazového záznamu 12 mesiacov od odovzdania diela
objednávateľovi.
5.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady na materiáloch a podkladoch, ktoré mu poskytol objednávateľ.
5.6 Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní
a prevzatí diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude objednávateľ v omeškaní so začatím
procesu preberania diela , alebo po ktorú neoprávnene odmietol dielo prevziať. Plynutie záručnej doby na
dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením
reklamácie.
5.7 Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť do 30 dní po zistení vady v písomnej
forme.
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5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela do 24 hodín od uplatnenia oprávnenej
reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo
najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.
5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ
má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne
odstrániť.
5.10 Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť
diela alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie
je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela z kolaudačného konania ním zapríčinené na vlastné
náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.
5.12 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve.
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca. Rozoznávajú sa:
-zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri
preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením
dohodnutých termínov ich odstránenia;
-skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe.
Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom.
5.13 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých
nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené
na základe vzájomnej dohody.

Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi pri realizácii diela podľa tejto zmluvy potrebnú súčinnosť,
najmä na požiadanie zhotoviteľa predložiť včas materiály a podklady o príslušných projektoch, ktoré majú
byť zaznamenané na diele.
6.2 Zhotoviteľ je povinný včas upozorniť na skutočnosti, ktoré bránia dodržaniu termínu plnenia alebo by mohli
ovplyvniť riadne vykonanie diela.
6.3 Objednávateľ má právo kontrolovať dielo počas jeho vytvárania zhotoviteľom, dávať pokyny v súvislosti
s jeho vytváraním a zhotoviteľ je povinný objednávateľa po jeho požiadaní oboznamovať objednávateľa so
zhotovovaním diela a postupovať podľa jeho vhodných pokynov týkajúcich sa zhotovovaného diela.
6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za riadne a včasné zhotovenie a dodanie predmetu
tejto zmluvy uvedenom v čl. II, bod 2.2.
6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti tejto zmluvy oprávnenými osobami a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. Za
oprávnené osoby sa považuje poskytovateľ pomoci z fondov EÚ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný
úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a nimi oprávnené osoby,
splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
6.6 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli
v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Tretím osobám je možné tieto skutočnosti sprístupniť len so súhlasom
druhej zmluvnej strany alebo ak je to potrebné na plnenie práv a povinností podľa tejto zmluvy.
Týmto ustanovením budú zmluvné strany viazané aj po skončením platnosti tejto zmluvy. Toto ustanovenie
sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú verejne dostupné.

Článok VII.
Licenčná zmluva
7.1 Autorom vytvorené dielo uvedené v bode 2.2 Čl. II tejto zmluvy sa považuje za autorské dielo podľa
ustanovenia § 7 autorského zákona (ďalej len „autorské dielo“).
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7.2 Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že autor udeľuje nadobúdateľovi odovzdaním autorského diela
alebo jeho časti, ktorá autorské dielo obsahuje licenciu za nasledovných podmienok, ktoré je povinný
nadobúdateľ dodržiavať:
a) spôsob použitia autorského diela nadobúdateľom - autor udeľuje nadobúdateľovi svoj súhlas na každé
použitie autorského diela alebo jeho časti, najmä na vyhotovenie jeho rozmnoženiny, verejné rozširovanie
jeho originálu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné
rozširovanie jeho originálu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, jeho spracovanie, preklad
a adaptáciu, jeho zaradenie do súborného diela, jeho verejné vystavenie, jeho verejné vykonanie, jeho
verejný prenos;
b) rozsah licencie:
b1) územný rozsah licencie - autor udeľuje nadobúdateľovi svoj súhlas na každé použitie autorského diela
alebo jeho časti na území Slovenskej republiky a na území krajín Európskej únie,
b2) časový rozsah licencie - autor udeľuje nadobúdateľovi svoj súhlas na každé použitie autorského diela
alebo jeho časti až do doby zániku majetkových práv autora k autorskému dielu v zmysle ustanovenia § 21
ods. 1 autorského zákona,
b3) množstevný rozsah licencie - autor udeľuje nadobúdateľovi svoj súhlas na každé použitie autorského
diela alebo jeho časti v počte rozmnoženín podľa skutočných a odôvodnených potrieb nadobúdateľa
v súvislosti s realizáciou projektu „Zabezpečenie aktivít informovania a publicity decentralizovaných
opatrení ROP v Žilinskom samosprávnom kraji“,
b4) vecný rozsah licencie - autor neudeľuje nadobúdateľovi svoj súhlas na použitie autorského diela alebo
jeho časti na účely knižného vydania, inak udeľuje súhlas na použitie diela v neobmedzenom vecnom
rozsahu.
7.3 Nadobúdateľ je oprávnený autorské dielo používať pre vlastnú potrebu za splnenia podmienok vyššie
uvedených.
7.4 Autor udeľuje nadobúdateľovi výlučnú výhradnú licenciu, ktorou prevádza časť svojich autorských práv
uvedených v tejto zmluve na nadobúdateľa ako na odvodený subjekt autorských práv.
7.5 Nadobúdateľ je oprávnený udeliť sublicenciu na použitie autorského diela v rozsahu licencie podľa tejto
zmluvy, s čím autor vyjadruje svoj súhlas.
7.6 Ak Nadobúdateľ nebude riadne plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy viac ako 30 po sebe nasledujúcich
dní, a s riadnym plnením nezačne ani do 15 dní od doručenia písomnej výzvy autora, je autor oprávnený
upravovať a ďalej rozvíjať autorské dielo, a to aj prostredníctvom tretej osoby. Oprávnenie nadobúdateľa
na úpravu a rozvoj autorských práv a využívanie licencie sa vzťahuje v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto
zmluve aj v prípade predčasného skončenia zmluvného vzťahu.
7.7 Autor vyhlasuje a zodpovedá za to, že je osobou oprávnenou vykonávať k autorskému dielu podľa tejto
zmluvy majetkové práva autora v zmysle § 18 autorského zákona. Autor je povinný preukázať svoje
majetkové práva k autorskému dielu, alebo k jeho časti ku dňu podpisu tejto zmluvy, prípadne v priebehu
platnosti a účinnosti tejto zmluvy na základe požiadavky nadobúdateľa.
7.8 Autor vyhlasuje a zodpovedá za to že k autorskému dielu, resp. k jeho časti podľa tejto zmluvy je
oprávnený udeliť licenciu a ostatné oprávnenia v rozsahu podľa tejto zmluvy, a že mu nie sú známe žiadne
práva tretích osôb, ktoré by bránili použitiu autorského diela alebo jeho časti nadobúdateľom podľa tejto
zmluvy. V prípade, že sa preukáže uvedené vyhlásenie ako nepravdivé, je autor uvedenú právnu vadu na
vlastné náklady bezodkladne odstrániť a nahradiť nadobúdateľovi škodu, ktorá mu v dôsledku uvedeného
vznikla.
7.9 Nadobúdateľ je oprávnený autorské dielo používať pre vlastnú potrebu.
7.10 Nadobúdateľ je oprávnený zabezpečiť modifikácie autorského diela, alebo jeho častí, vrátane vykonania
jeho softvérových úprav.
7.11 Ak obsah a povaha autorského diela predpokladá udelenie licencie/í potrebnej/ých na riadne použitie
autorského diela od tretej strany, osobitne nevytvoreného na účely plnenia tejto zmluvy a bežne
dostupného na trhu, autor sa zaväzuje bez zbytočného odkladu uzatvoriť licenčnú, alebo inú obdobnú
zmluvu s treťou stranou, ktorá je nositeľom práv k takému dielu, aby nadobúdateľ mohol autorské dielo
podľa tejto zmluvy riadne užívať v rozsahu za obvyklých licenčných podmienok stanovených príslušným
nositeľom práv k takémuto dielu na základe následne udelenej sublicencie autorom.
7.12 Nadobúdateľ nesmie poskytovať bez právneho dôvodu informácie súvisiace s autorským dielom tretím
osobám, vrátane príslušnej dokumentácie. V prípade porušenia tohto ustanovenia je autor oprávnený
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domáhať sa ochrany svojich práv, náhrady škody a vydania bezdôvodného obohatenia v zmysle
ustanovenia § 56 autorského zákona.
7.13 Zmluvné strany sa dohodli na odmene za licenciu vo výške 1,00 € (slovom: jedno Euro) a na odmene za
sublicenciu na použitie diela uvedeného v Čl. II bode 2.2 tejto zmluvy vo výške 1,00 € (slovom: jedno
Euro). Zmluvné strany sa dohodli, že platobné podmienky úhrady odmeny za licenciu a sublicenciu sú
rovnaké ako uvedené v Čl. IV tejto zmluvy.
7.14 Autor vyhlasuje, že autorské dielo podľa tejto zmluvy je pôvodné.
7.15 Pri zániku nadobúdateľa neprechádza licencia na jeho právneho nástupcu. Licencia v takýchto prípadoch
zaniká a právny nástupca nadobúdateľa musí požiadať autora o vydanie novej licencie.
7.16 Licenčnú zmluvu podľa tohto Čl. je možné pred uplynutím dohodnutej doby ukončiť:
a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán o skončení zmluvy, v ktorej sa uvedie deň, ku ktorému
zmluva zaniká. Ak deň skončenia zmluvy nebude v dohode uvedený, skončí sa zmluva posledným dňom
v mesiaci, v ktorom bola písomná dohoda podpísaná oprávnenými osobami zmluvných strán;
b) odstúpením od zmluvy zo strany nadobúdateľa v prípade, ak nadobúdateľ zistí a autorovi písomne
oznámi dôvody, na základe ktorých by mu vydaním diela mohli vzniknúť finančné alebo morálne škody
alebo iné komplikácie alebo ak zistí, že autor porušil autorské práva iného autora;
c) odstúpením od zmluvy zo strany autora v prípade, ak nadobúdateľ podstatným spôsobom porušuje jeho
práva upravené v tejto zmluve. Za podstatné porušenie práv autora podľa tejto zmluvy sa považuje
porušenie ustanovenia Čl. VII bodu 7.2, 7.3, 7.9 a 7.12 licenčnej zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
7.17 Autor týmto dáva výslovný súhlas podľa § 7 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, aby jeho osobné údaje uvedené na prvej strane tejto zmluvy boli spracúvané v
informačnom systéme nadobúdateľa a môžu byť poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám
len v prípade potreby podľa príslušných platných právnych predpisov SR. Tento súhlas dáva autor po dobu
platnosti tejto zmluvy a len na účely plnenia tejto zmluvy a za účelom archivácie údajov podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov.
7.18 Medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že neuvoľnia a nesprístupnia také informácie, ktorých
sprístupnenie môže alebo mohlo by ohroziť, alebo poškodiť ich záujmy s výnimkou aplikácie príslušných
ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ,
najmä v znení zák. č. 546/2010 Z. z , ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - Obchodný zákonník, zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace
predpisy a ktorým sa ukladá zákonná povinnosť zverejniť príslušné zmluvy. Taktiež výnimka platí aj pre inú
osobitným zákonom uloženú oznamovaciu povinnosť alebo ak ide o podozrenie zo spáchania trestného
činu.

Článok VIII.
Urovnávanie sporov
8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy riešiť prednostne vzájomným
rokovaním a dohodou, inak ich budú prejednávať slovenské všeobecné súdy v zmysle ustanovení
Občianskeho súdneho poriadku.
8.2 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak riadia sa právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy Obchodným
zákonníkom.

Článok IX.
Zmluvná pokuta
Pre prípad omeškania s plnením tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:
a) za omeškanie objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ právo požadovať zaplatenie úroku
z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania,
b) za omeškanie zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy má objednávateľ právo požadovať zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny objednaného diela definovanej v čl. IV, bod 4.1 tejto zmluvy za
každý deň omeškania. V prípade, že omeškanie trvá viac ako mesiac, pokladá sa to za podstatné
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porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa a objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie
je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zhotoviteľovi.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke objednávateľa v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony.
10.2 Zmluva môže byť zmenená a doplnená len písomným dodatkom, ktorý bude uzatvorený na základe
dohody oboch zmluvných strán.
10.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 s názvom: „Podrobný popis predmetu diela a
špecifikácia nákladov na výrobu diela“.
10.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch s platnosťou originálu, pričom štyri exempláre si ponecháva
objednávateľ a dva exempláre si ponecháva zhotoviteľ.
10.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, že
nebola uzavretá v tiesni a ani inak za jednostranne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi
podpismi v tejto zmluve.
10.6 Ostatné skutočnosti neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi, a Autorským zákonom.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa:

V Žiline dňa 7.5.2012

V ................. dňa 7.5.2012

v.r.

v.r.

Ing. Juraj Blanár
predseda
Žilinského samosprávneho kraja

Pavol Stolárik

Príloha č. 1: Podrobný popis predmetu diela a špecifikácia nákladov na výrobu diela
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Príloha č. 1: Podrobný popis predmetu diela a špecifikácia nákladov na výrobu diela

Názov: „Cestou – necestou krajšími obcami Žilinského kraja“
pre SO/RO pre ROP:
Prioritná os: 6.1 Technická pomoc
Prijímateľ: Žilinský samosprávny kraj
Názov projektu: „Zabezpečenie aktivít informovania a publicity decentralizovaných opatrení ROP v Žilinskom
samosprávnom kraji“
Kód písomného vyzvania: ROP-6.1-2010/01-ZA

Názov zhotoviteľa: Pavol Stolárik – FUTURA – videoštúdio
Sídlo: U Hluška – Okružná 688/3, 022 04 Čadca, IČO: 40758753, DIČ: 1021166377, Kontaktná osoba: Pavol
Stolárik
E-mail: futurastudio@stonline.sk
Uvedený návrh je pre zhotoviteľa záväzný.
Plnenie kritéria
Kritérium

Cena bez
DPH v €

DPH v €

Cena s DPH
v €

Návrh a príprava námetu a scenára pre výrobu

490

0

490

Práca kamery
Práca osvetľovača
Práca zvukára

800
300
200

0
0
0

800
300
200

Práca redaktora

560

0

560

Strih a spracovanie záznamu v strihovej aplikácii

600

0

600

Hudobná úprava
Grafická úprava a spracovanie identifikačných
údajov a máp
Režijné náklady

100

0

100

180

0

180

850

0

850

0

70

0

70

0

1670

0

5890

Počet

Popis

VÝROBA FILMU

VYPRACOVANIE NÁVRHU A KOPIROVANIE FILMU
Grafický návrh DVD (s logami a textom, ktoré
70
dodá objednávateľ)
Grafický návrh boxu na DVD (s logami a textom,
70
ktoré dodá objednávateľ)
1670
DVD + polypropylénový DVD obal s hrúbkou 14
mm na uloženie 1 disku – box na DVD
(kopírovanie + podtlač DVD a podtlač obalu na
250 ks
DVD)
5890
Cena celkom:
Zhotoviteľ nie je platca DPH.
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