
Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle § Obchodnom zákonníku § 536 -565 zákon č. 513/1991 Z. z. 

 

I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Mestské kultúrne stredisko v Sabinove,  

          Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 

Štatutárny orgán:  Zuzana Hudáčová, poverená vedením MsKS 

IČO:   00 149 683 

DIČ:   2020711308 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 

Číslo účtu: IBAN:  SK81 0200 0000 0000 1163 2572 

 

Zhotoviteľ:   Diamond Art s.r.o 

Sídlo:    17. novembra 618/71 

IČO:   47 591 161 

DIČ:   202 39 66 967 

Číslo účtu IBAN:  SK36 0900 0000 0050 5047 5269 

 

                                      II. Predmet zmluvy o dielo –Vykonanie diela 

Táto zmluva je v súlade s verejným obstarávaním v zmysle § 117 ods. 1 zák. č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení  a v súlade so Smernicou o verejnom obstarávaní. 

 

Predmetom tejto zmluvy o dielo sú: 

- grafické a marketingové spracovanie FB stránky MsKS a Športového areálu – 

Ţivot v Sabinove 

- fotografické spracovanie podujatí organizovaných MsKS a Športového areálu 

- grafické a marketingové spracovanie plagátov propagujúcich akcie organizované 

MsKS a Športového areálu 

- audiovizuálne a marketingové spracovanie podujatí organizovaných MsKS 



Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe práce v predmete zmluvy vykoná vţdy riadne a včas podľa 

poţiadaviek objednávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný rešpektovať pokyny objednávateľa pri zhotovení predmetu zmluvy. 

Objednávateľ sa zaväzuje predloţenie podkladov potrebných na samotnú realizáciu diela 

v dostatočnom časovom predstihu. 

. 

 

 

III. Zmluvná cena 

Zmluvné strany sa dohodli, ţe zhotoviteľ vykoná práce zadané v predmete zmluvy podľa 

poţiadaviek objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi odmenu za 

vykonanie diela vo výške 300 eur mesačne. V mesiaci jún kvôli konaniu Dní Sabinova 

a Sabinovského jarmoku s čím je spojený veľký počet podujatí a tým aj zväčšené nároky na 

objem dodávateľa sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť odmenu za vykonanie diela vo výške 

600 €. Odmena je splatná vţdy  do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za 

predchádzajúci mesiac. 

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry 

vystavenej zhotoviteľom, ktorá musí obsahovať všetky náleţitosti daňového dokladu. 

V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je 

objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlţnej sumy 

za kaţdý deň omeškania. 

 

 

IV. Doba trvania zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2019  do 31.12.2020. 

 

 

V. 

Zánik zmluvy 

 

 

1.  K zániku zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby môţe dôjsť: 

             a/ dohodou zmluvných strán 

             b/ odstúpením od zmluvy v prípade porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou 

zmluvnou   stranou. 
2.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy počas vykonávania diela zhotoviteľom, ak je 

zhotoviteľ v omeškaní oproti časovému harmonogramu prác. 

3.   Zhotoviteľ je oprávnený počas vykonávania diela odstúpiť, ak je objednávateľ v omeškaní so 



splnení povinnosti uhradiť zhotoviteľovi splatnú faktúru v zmysle čiastkového plnenia Zmluvy. 

4.  Zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strany. 

 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 

a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná  v súlade s                               

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 

zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších  predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v znení neskorších predpisov. 

4.  Táto zmluva bola vyhotovená vo štyroch rovnopisoch, z ktorých kaţdá zo zmluvných strán 

dostane dva rovnopisy.                      

5. Zmluvné strany si  zmluvu prečítali, jej obsahu  porozumeli a prehlasujú, ţe ich  prejavy 

vôle   súslobodné, váţne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 

 

 

 

V Sabinove  06.12.2018 

 

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

 

 

..........................................     .......................................... 

 

Ing. Štefan Kušnír               Diamond Art 

zást. riad. MsKS                 Ján Stračiak 

  


