Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Objednávateľ
Obchodné meno: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Sídlo: Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
IČO: 149 683
DIČ:. 2020711308
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK 81 0200 0000 0000 11632572
Telefón, fax: 051/4520861
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Mgr. Lucia Mihoková
ďalej len ako objednávateľ
2. Zhotoviteľ :
Obchodné meno: Diamond Art, s.r.o
Sídlo: 17. november 618/71
IČO: 47 591 161
DIČ: 202 39 66 967
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: : 5050475269/0900
Telefón: 0940 803 641
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Ján Stračiak
ďalej len ako zhotoviteľ

I.
Všeobecné ustanovenia

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II.
tejto zmluvy.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku IV.
tejto zmluvy.

II.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie časti scény komédie Carla Goldoniho Sluha dvoch
pánov v réžii Miloslava Cimbalu v prevedení Sabinovskej ochotníckej scény, ktorej premiéra
bude 12.4.2015 o 17 h v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove.

2.

Dodávateľ zabezpečí potrebný materiál na výrobu časti scény podľa pokynu a podrobných
inštrukcií režiséra Miloslava Cimbalu a vedúcej oddelenia ZUT MsKS Kvetoslavy Bakovej.
Na realizáciu časti scény bude použitých 20 ks farby Aerosol MZN 94 podľa požiadaviek
režiséra – staroružová, zelenkavá, hnedá- zmáčaný múr a 20 ks Aerosol trysky na jedno
použitie.

3.

Predmetom Zmluvy o dielo je tiež zhotovenie grafických návrhov plagátov sprievodných
podujatí Dní Sabinova 2015 a Sabinovského jarmoku, realizácia a zhotovenie podrobnej
fotodokumentácie všetkých podujatí v rámci Dní Sabinova 2015 a Sabinovského jarmoku.
Propagácia fotodokumentácie na facebooku MsKS Život v Sabinove, ako aj
propagačných materiálov prezentujúcich podujatia v rámci Dní Sabinova a
Sabinovského jarmoku 2015. Realizácia týchto predmetov Zmluvy o dielo bude prebiehať
podľa pokynov a usmernení riaditeľa MsKS Mgr. Lucie Mihokovej a vedúcej ZUT MsKS
Kvetoslavy Bakovej.

4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kvalifikované, riadne a včasné splnenie diela podľa
tejto zmluvy.

III.
Termíny plnenia zmluvy
1.
2.

Termín odovzdania prvej časti Zmluvy o dielo, t.j. časti scény na divadelné predstavenie sa
stanovuje na 6.4.2015.
Termín odovzdania druhej časti Zmluvy o dielo, t.j. všetkých grafických, propagačných
a fotografických materiálov sa stanovuje od 1.6.2015 do 14.6.2015.

IV.
Cena diela
1.

Suma vo výške 100,00 € vrátane DPH za prvú časť zhotoveného diela podľa čl. II. ods.1. a 2.
bude vyplatená do 06.05.2015.

2.

Suma vo výške 200,00 € vrátane DPH za druhú časť zhotoveného diela podľa čl. II. ods.3.
bude vyplatená do 22.6.2015.

3.

Obe platby za predmet Zmluvy o dielo budú vyplatené bezhotovostným prevodom na účet
zhotoviteľa.
Pri prípadných vopred ohlásených zmenách týkajúcich sa naplnenia predmetu diela zo strany
ako objednávateľa, tak aj zhotoviteľa, upraví sa výsledná cena diela.

4.

V.
Práva a povinnosti zhotoviteľa

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať všetky práce uvedené v čl. II. tejto Zmluvy o dielo
v požadovanej kvalite.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať všetky práce v dodávateľom stanovenom termíne.

2.

Zhotoviteľ je povinný rešpektovať pokyny objednávateľa pri zhotovená diela podľa čl. II. ods.
3. Tejto Zmluvy.

4.

V prípade omeškanie zhotoviteľa so splnením povinnosti odovzdať diel riadne a včas
v zmysle dohodnutých podmienok, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

5.

Zhotoviteľ je oprávnený požadovať predloženie podkladov potrebných na samotnú realizáciu
diela v dostatočnom časovom predstihu.

VI.
Práva a povinnosti objednávateľa

1.

Objednávateľ sa zaväzuje predložiť všetky potrebné podklady a materiály potrebné na
realizáciu diel podľa tejto Zmluvy v dostatočnom časovom predstihu / určí zhotoviteľ /.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť objednávateľovi podmienky na zhotovenie diela, časti
scény / zabezpečiť prístup do budovy/ .

3.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry
vystavenej zhotoviteľom, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

4.

V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy
za každý deň omeškania.

5.

Objednávateľ je oprávnený meniť podklady na zhotovenie diela podľa čl. II. ods. 3. Aj v čase
realizácie diela / zmena dátumu, miesta a času zhotovenia diela/.

VII.
Zánik zmluvy

1.

K zániku zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby môže dôjsť:
a/ dohodou zmluvných strán
b/ odstúpením od zmluvy v prípade porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou

stranou.

3.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy počas vykonávania diela zhotoviteľom,
ak je zhotoviteľ v omeškaní oproti časovému harmonogramu prác.
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.

2.

VIII.
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.
Táto zmluva bola vyhotovená vo štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
dostane dva rovnopisy.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle
súslobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

4.
5.

V Sabinove dňa: 23.03.2015

..................................................
Daimod Art,spol. s r.o.
Ján Stračiak
Zhotoviteľ

...........................................
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Mgr. Lucia Mihoková
Objednávateľ

