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ZMLUVA O  DIELO  

 

uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

právnych predpisov  

 

Multimediálna internetová prezentácia "Príbeh Štiavnice" 

 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ:   Mesto Banská Štiavnica 
Sídlo:     Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica 

Zastúpený:           Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka  mesta 

Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:     SK7009000000005079870895 

     SK9809000000005029770861 

IČO:     00 320 501 

DIČ:      2021107308 

Oprávnení rokovať vo veciach 

- zmluvných                          Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka  mesta    

- technických                   Mgr. Henrieta Godová, 045/694 96 55, 

henrieta.godova@banskastiavnica.sk   

                                      

1.2.  Zhotoviteľ:     
Sídlo:       

Právna forma:       

Registrácia:   

Štatutárny zástupca:    

Kontakt:     

IČO:            

DIČ:      

IČ DPH:      

Bankové spojenie:        

IBAN:      

 

Článok 2 

Predmet plnenia 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a objednávateľovi odovzdá v rozsahu a za podmienok 

dojednaných v tejto zmluve a podľa Prílohy č. 1 - Opis predmetu zmluvy dielo : Multimediálna 

internetová prezentácia "Príbeh Štiavnice"  
 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za jeho zhotovenie zaplatiť zhotoviteľovi 

dojednanú cenu podľa Článku 5. tejto zmluvy. 

 

2.3. Multimediálna prezentácia bude vypracovaná vo forme internetovej stránky s viacerými 

podstránkami. Na úvodnej stránke bude rozdelenie podľa jednotlivých tém, na podstránkach budú 

jednotlivé príbehy. 
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2.4. Multimediálna prezentácia bude prístupná na internetových stránkach Mesta Banská Štiavnica 

a partnerov projektu : Slovenské banské múzeum, OOCR Región Banská Štiavnica, Slovenská 

agentúra životného prostredia a Región Sitno) a v infokioskoch.  

 

2.5. Nosnou časťou prezentácie bude špecifikácia 9 hlavných tém - príbehov Banskej Štiavnice. 

Témy majú byť atraktívne, vychádzajúce tak z histórie, ako aj súčasných možností a atraktivít 

mesta a regiónu. 

 

2.6. Multimediálnu internetovú prezentáciu vypracuje autorský tím, ktorý bude pozostávať z art 

directora, historika, textára, fotografa, grafika, animátora, prekladateľov a programátora.  

 

Článok 3 

Termín a miesto plnenia 
3.1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a dodať dielo objednávateľovi v termíne najneskôr do troch 

mesiacov od podpisu tejto zmluvy, pričom dodrží tento časový harmonogram:  

 do 15 dní od podpísania zmluvy zhotoviteľ predloží návrh 9 tém Príbehu Štiavnice so zdôvodnením 

a krátkym popisom 

 do 5 pracovných dní predloží objednávateľ svoje pripomienky k predloženým témam 

 do 10 dní od doručenia pripomienok bude odovzdaný záväzný zoznam tém - 9 príbehov 

 do 2 mesiacov od schválenia prepracovaného dokumentu (9 príbehov) odovzdanie kompletne 

vyhotoveného diela vo forme podstránky k internetovej stránke www.banskastiavnica.travell a 

www.banskastiavnica.sk 

 

3.2. Miesto dodania diela je Odd. regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov Mestského 

úradu v Banskej Štiavnici, vedúca oddelenia Mgr. Henrieta Godová. Dielo bude odovzdané jednak 

vo forme funkčnej internetovej stránky s možnosťou integrovania do existujúceho internetového 

portálu, kompatibilného s internetovým prehliadačom bez doplnkových inštalácií a tiež ako PDF 

dokument všetkých podstránok. O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný protokol, ktorý bude 

podpísaný oboma zmluvnými stranami.  

 

Článok 4 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce podľa tejto zmluvy na svoje náklady a na vlastné 

nebezpečenstvo, pričom technické prostriedky nevyhnutné k plneniu zmluvy si zabezpečuje 

zhotoviteľ sám na vlastné náklady. 

 

4.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy a je pre tieto 

činnosti v plnom rozsahu odborne kvalifikovaný. V prípade, ak zhotoviteľ použije na vykonanie 

činností podľa tejto zmluvy svojich alebo iných zamestnancov alebo spolupracovníkov, zodpovedá 

akoby poskytnuté služby a činnosti vykonal sám. 

 

4.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, a podmienky 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa.  

4.4. Objednávateľ vytvorí zhotoviteľovi také podmienky a súčinnosť, aby bolo možné vykonať 

práce podľa tejto zmluvy, najmä mu poskytne informácie potrebné k zabezpečeniu plnenia 

predmetu tejto zmluvy, ak ich má k dispozícii.  
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4.5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie Úradom vlády SR v oblasti podpory regionálneho 

rozvoja na rok 2018 a to oprávnenými osobami poskytovateľa.  

 

Článok 5 

Cena 
5.1. Cena za plnenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Článku 2. tejto zmluvy je stanovená na 

základe víťaznej cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania. 

 

5.2. Cena za kompletné vyhotovenie predmetu zákazky podľa Článku 2 tejto zmluvy je: XX XXX,- 

eur slovom: xxxxxxxxxx eur. Zhotoviteľ je/nie je platiteľ DPH.  

 

Článok 6 

Platobné podmienky 
6.1. Úhrada ceny za dielo podľa Článku 5 tejto zmluvy bude realizovaná na základe jednorazovej 

faktúry po odovzdaní diela Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje preddavok.  

 

6.2. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti 

účtovného dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

6.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať požadované 

náležitosti. Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 

plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

6.4. Cena uvedená v Článku 5 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnuté 

na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy.  

Článok 7 

Sankcie 
7.1. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,04% z dlžnej čiastky, a to za každý deň omeškania. 

7.2.  V prípade nedodržania termínu plnenia podľa Článku 3 tejto zmluvy je objednávateľ 

oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,04% z ceny diela, a to za každý deň omeškania.  

Článok 8 

Ostatné dojednania 
8.1. O odovzdaní a prebratí diela bude spísaný preberací protokol v troch vyhotoveniach, ktorý 

podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán, pričom zhotoviteľ obdrží jedno 

vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia protokolu. 

8.2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy, ak jedna zo zmluvných strán podstatným 

spôsobom porušuje zmluvné alebo zákonné povinnosti. Za podstatné porušenie povinností sa 

považuje najmä nesplnenie dohodnutých termínov a cenových a platobných podmienok podľa tejto 

zmluvy. 

Článok 9 

Zodpovednosť za vady diela 
9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa Prílohy č. 1 a tejto 

zmluvy a že bude spôsobilý na dohodnutý účel.  
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9.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné vady diela uplatní bezodkladne po ich zistení a to 

písomnou formou. 

 

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady ním zrealizovaného diela bezplatne odstrániť bez 

zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom v dohodnutých lehotách, 

ktoré budú dohodnuté v čo najkratšom technicky možnom termíne.  

 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 
10.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené zmluvou, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi predpismi. 

 

10.2. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy, budú 

zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, 

riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom. 

 

10.3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

 

10.4. Zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové 

plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane. 

 

10.5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých po jej podpise zhotoviteľ obdrží dve 

vyhotovenia a objednávateľ dve vyhotovenia. 

 

10.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

10.7. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy je im známy, plne s ním súhlasia a zmluvu na 

znak súhlasu podpisujú. 

 

 

Za objednávateľa :      Za zhotoviteľa : 

V Banskej Štiavnici dňa ........................  V................……...      dňa ....................... 

 

 

 

 

----------------------------------           --------------------------------------- 

Mgr. Nadežda Babiaková,              TITUL MENO PRIEZVISKO 

Primátorka mesta Banská Štiavnica          FUNKCIA 


