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ZMLUVA O DIELO 

 

uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

a podľa § 65  zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY: 

 

1.1. Objednávateľ:    Dom kultúry 
Adresa:   Ul. Školská 1, 926 01 Sereď 

Štatutárny orgán:  Mgr. František  Čavojský, riaditeľ 

IČO:    31871798 

DIČ:    2021005965 

IBAN:   SK2409000000005036688778 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a  

 

1.2. Zhotoviteľ:  
Meno a priezvisko: Pavol Zelman 

Trvale bytom: Kolonáda 9, 984 01 Lučenec 

Dátum narodenia:  

Štátna príslušnosť: 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(spolu ďalej zhotoviteľ a objednávateľ ako  „Zmluvné strany“) 

 

 

2. PREDMET ZMLUVY 

 

2.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok 

dojednaných v Zmluve pre Objednávateľa vypracuje a dodá dielo:  

Betlehem, s nasledovnou špecifikáciou: 

a) počet postáv bude osem + jedna postava v kolíske a zvieratá, a to konkrétne Panna 

Mária + Svätý Jozef, Ježiško v kolíske, pastier s 3 ovečkami + oslík, 3 králi, anjel, 

b) postavy budú o rozmeroch 150 – 180 cm, 

c) všetky stojacie postavy a zvieratá budú postavené na podstavci, 

d) materiál: topoľové drevo, 

(ďalej len „Dielo“). 

2.2.   Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade so Zmluvou riadne zhotovené Dielo od 

Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v článku 4 

Zmluvy. 

 

 

3. ROZSAH A TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 

3.1. Dielo bude zhotovené v rozsahu podľa čl. 2, bod 2.1. Zmluvy.  

3.2. Dielo bude zhotovené a dodané v termíne do 15.10.2020. V prípade, že Objednávateľ  

bude v omeškaní pri poskytovaní spolupôsobenia  Zhotoviteľovi, ktoré je upravené v s čl. 

7 Zmluvy, predlžuje sa termín plnenia predmetu Zmluvy presne o taký počet dní, o ktoré 

sa Objednávateľ omeškal pri poskytovaní spolupôsobenia. 
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3.3. Zmluvné strany sa dohodli na kontrolnom dni, predmetom ktorého bude kontrola stavu 

zhotovovaného Diela. Presný termín kontrolného dňa bude určený  po dohode 

Zmluvných strán tak, aby bol určený v týždni pred 30.6.2020. 

3.4. Ak Zhotoviteľ zhotoví riadne Dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje 

sa Objednávateľ toto Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

3.5. Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje, že 

počas realizácie Diela poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné 

spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení 

požiadaviek, vyjadrení, stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia Zmluvy. 

Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi najneskôr do 7 pracovných dní od jeho 

vyžiadania.  

3.6. Dielo bude ukončené, ak bude vykonané v rozsahu podľa čl. 2 Zmluvy a bude odovzdané 

za dohodnutú cenu podľa čl. 4 Zmluvy Objednávateľovi.  

 

4. CENA ZA VYHOTOVENIE  DIELA  A  PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

4.1. Cena za vyhotovenie Diela v rozsahu čl. 3 Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných 

strán  v zmysle zákona  č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a vykonávacích 

vyhlášok vo výške 3.000,- €, slovom: tritisíc  euro.  Cena je záväzná a konečná.  Zmena 

dojednanej ceny za Dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k Zmluve 

podpísaného štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán a v súlade so zákonom 

č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli na týchto platobných podmienkach: 

a) Objednávateľ do rúk Zhotoviteľa pri podpise Zmluvy uhradí prvú časť z ceny Diela vo 

výške 1.000,- €, slovom: jedentisíc  euro.  Zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzuje 

prevzatie uvedenej sumy. 

b) Druhú časť ceny Diela vo výške 1.000,- €, slovom: jedentisíc  euro, môže 

Objednávateľ uhradiť do rúk Zhotoviteľa na základe výsledku a zistení po kontrolnom 

dni.  

c) Tretiu, poslednú časť ceny Diela vo výške 1.000,- €, slovom: jedentisíc  euro, uhradí 

Objednávateľ zhotoviteľovi pri odovzdaní diela. Podkladom pre úhradu tejto časti 

ceny Diela bude Protokol o odovzdaní diela podpísaný oprávnenými osobami 

Zmluvných strán. 

4.3. Dokladom o úhrade jednotlivých časti ceny Diela budú pokladničné doklady 

Objednávateľa podpísané oprávnenými osobami Zmluvných strán. 

 

 

5. ZMLUVNÁ POKUTA 

 

5.1. V prípade, že termín plnenia Zmluvy nebude zo strany Zhotoviteľa splnený, zhotovenie 

Betlehemu v rozsahu dohodnutom v Zmluve, bude  Zhotoviteľ znášať na vlastné 

náklady. 

5.2. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním Diela a na základe písomnej 

výzvy Objednávateľa nedodá v termíne určenom v písomnej výzve Dielo, uhradí  

Objednávateľovi zmluvnú pokutu, ktorá sa rovná výške nákladov, ktoré vynaložil 

Objednávateľ u iného zhotoviteľa na účel zaobstarania Diela. 

5.3. Za nedodržanie termínu zaplatenia ceny Diela v termíne podľa ods. 4.2 Zmluvy je 

Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške: 0,05% 

z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

 

6. SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 
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6.1. Pri plnení predmetu Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať všetky príslušné všeobecne 

záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky, dojednania Zmluvy a 

bude sa riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi a 

dohodami Zmluvných strán na štatutárnej úrovni. 

6.2. Zhotoviteľ Dielo odovzdá v zmysle ustanovenia článku 3 Zmluvy. 

 

 

7. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

 

V rámci svojho spolupôsobenia sa Objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne 

potrebnom a na základe predchádzajúcej písomnej požiadavky Zhotoviteľa poskytne 

nevyhnutnú spoluprácu pri zadovažovaní podkladov pre vypracovanie Diela, 

doplňujúcich údajov, spresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v 

priebehu plnenia Zmluvy.  Zhotoviteľ vo svojej písomnej požiadavke uvedie aj termín, do 

ktorého je Objednávateľ povinný  poskytnúť Zhotoviteľovi požadované podklady, údaje, 

spresnenia, vyjadrenia a stanoviska. 

 

 

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA 

 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané riadne, s odbornou 

starostlivosťou, v súlade so Zmluvou, v súlade so všetkými príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky, pričom 

zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu nie je týmto ustanovením dotknutá. 

8.2. Záručná doba na dielo je dohodnutá v dĺžke ustanovenej všeobecne záväznou právnou 

úpravou, najmenej však 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa vykonania prevzatie diela 

Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na technickú časť diela pri dodržaní 

spôsobu manipulácie a údržby zo strany Objednávateľa podľa pokynov Zhotoviteľa 

záruku 10 rokov. 

8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných 

podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť písomne 

upozornil Objednávateľa a ten na ich použití i napriek tomu písomne trval. 

 

9. UDELENIE LICENCIE 

 

9.1. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi neobmedzenú a výhradnú licenciu (ďalej len 

,,Licencia“) v zmysle príslušných ustanovení zákona č.18/2003 Z.z. o autorskom práve 

a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení na 

využívanie Diela, ktoré vznikne na základe činností Zhotoviteľa podľa Zmluvy a/alebo 

v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy. Licencia zahŕňa oprávnenia Objednávateľa 

nakladať s Dielom (spôsob použitia) vo všetkých oblastiach jeho využitia, vrátane: 

9.1.1. užívania a reprodukcie na všetky účely vo vzťahu k realizácii, vrátane údržby, 

prenájmu, propagácie, reklamy, rozšírenia, rekonštrukcie a úprav, 

9.1.2. jeho predvádzania a verejného rozširovania akýmkoľvek spôsobom, zahŕňajúcom aj 

nájom a/alebo vypožičanie Diela, 

9.1.3. prevedenia budúcich zmien alebo úprav Diela, 

9.1.4. verejného vystavenia Diela, 

9.1.5. verejného prenosu Diela, 

9.1.6. zaradenia Diela do súborného diela. 
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9.2. Zhotoviteľ zároveň dáva Objednávateľovi všetky potrebné súhlasy na realizáciu 

Licencie na akékoľvek využívanie a/alebo používanie a/alebo nakladanie s Dielom 

podľa bodu 9.1. Zmluvy. 

9.3. Licencia je považovaná za výhradnú licenciu udelenú Objednávateľovi v 

neobmedzenom rozsahu a bez časového obmedzenia. 

9.4. Zhotoviteľ dáva Objednávateľovi neobmedzený súhlas na postúpenie Licencie tretej 

osobe. 

9.5. Odmena za udelenie Licencie je stanovená v čl. 4, ods. 4.1. Zmluvy a je súčasťou ceny 

za vykonanie diela. Odmena za udelenie Licencie je konečná a nemenná. 

9.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má vysporiadané autorsko-právne nároky autorov k Dielu a je 

oprávnený vykonávať majetkové práva k Dielu, a to najmä s Dielom nakladať a 

majetkové práva k Dielu resp. veci, prostredníctvom ktorých je Dielo vyjadrené, nie sú 

zaťažené právami tretích osôb. 

9.7. Pokiaľ budú autorské práva k Dielu prináležať niekomu inému ako Zhotoviteľovi, 

potom Zhotoviteľ zabezpečí všetky práva a/alebo súhlasy, ktoré sú nevyhnutné k 

realizácii plnení podľa ods. 9.1. Zmluvy. 

9.8. V prípade, ak si tretia osoba, vrátane dodávateľov Zhotoviteľa uplatní akýkoľvek nárok 

proti Objednávateľovi z titulu porušenia autorských práva/alebo práv priemyselného 

alebo iného duševného vlastníctva tejto tretej osoby alebo iné nároky súvislosti so 

Zmluvou, Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

9.8.1. bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby 

súhlas na používanie Diela alebo jeho časti v rozsahu uvedenom v Zmluve, 

9.8.2. poskytnúť Objednávateľovi všetku účinnú pomoc a uhradiť všetky náklady a výdavky, 

ktoré vznikli/vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného 

nároku tretej osoby, 

9.8.3. nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku 

uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez obmedzenia. 

9.9. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uvádzať meno a priezvisko 

Zhotoviteľa  ako autora Diela, resp. označovať Zhotoviteľa na všetkých 

rozmnoženinách Diela náležitým spôsobom pri každom použití Diela, a to podľa 

spôsobu použitia Diela na verejnosti. 

9.10. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri používaní Diela jeho ochranu pred 

akýmkoľvek hanlivým nakladaním, ktoré by malo za následok poškodzovanie dobrého 

mena Zhotoviteľa. 

9.11. Ustanovenie tohto článku  Zmluvy platia i po dokončení Diela alebo ukončení 

platnosti a účinnosti Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 

 

 

10. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti 

Diela na základe požiadavky Objednávateľa.  

10.2. Objednávateľ prevezme Dielo podľa termínov uvedených v čl.3. Zmluvy na základe 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „Protokol“)  a to v prípade, že ho 

Zhotoviteľ  v tomto termíne odovzdá bez vád. Zhotoviteľ je povinný spolu 

s Protokolom odovzdať Objednávateľovi aj pokyny na manipuláciu, ošetrovanie 

a údržbu Diela.  

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zabezpečí dopravu zhotoveného Diela 

z miesta, kde bude Dielo zhotovované na adresu, kde bude Dielo uskladnené. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že min. 7 dní pred ukončením a odovzdaním Diela oznámi 

túto skutočnosť Objednávateľovi na účel zabezpečenia prepravy zhotoveného Diela. 

10.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 

zverené, nesprístupnia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
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Zmluvnej strany a tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie 

podmienok Zmluvy, s výnimkou povinností Objednávateľa v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. v platnom znení a v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 

10.5. Podstatným porušením Zmluvy je prekročenie termínov zhotovenia Diela uvedených v 

čl. 3  Zmluvy o viac ako 15 dní. V prípade prerušenia alebo definitívneho zastavenia 

prác na Diele z dôvodov na strane Objednávateľa, zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi  

skutočne a účelne vynaložené a hodnoverne preukázané náklady na zhotovenie Diela. 

V prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ je 

oprávnený od Zmluvy písomne odstúpiť.  

 

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a 

ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení   na webovom 

sídle Objednávateľa, ktorým je internetová stránka Domu kultúry. 

11.2. Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve výslovne upravené sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacich predpisov. 

11.3. Ak sa stane niektoré ustanovenie obsiahnuté v Zmluve celkom alebo z časti neplatným 

alebo nezákonným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť 

alebo zákonnosť alebo uplatniteľnosť zostávajúcej časti Zmluvy. V takomto prípade, 

ako aj v prípade neplatnosti alebo nezákonnosti alebo neuplatniteľnosti celej Zmluvy 

sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, 

ktoré budú v čo najväčšej miere zodpovedať účelu sledovanému dotknutými 

ustanoveniami alebo uzatvoriť novú zmluvu, ktorá bude v čo najväčšej miere 

zodpovedať účelu sledovanému pôvodnou Zmluvou. 

11.4. V prípade, ak bude podľa Zmluvy potrebné doručovať druhej Zmluvnej strane 

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu Zmluvnej strany uvedenú 

v úvode Zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej Zmluvnej 

strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto 

podmienok vráti nedoručená, Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia 

nastávajú dňom vrátenia zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. 

11.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali 

na to oprávnení zástupcovia Zmluvných strán. 

11.6. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných 

dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán. 

11.7. Zmluva je vyhotovená v  troch rovnopisoch, z ktorých po uzatvorení Zmluvy, 

Objednávateľ dostane dve vyhotovenia Zmluvy a Zhotoviteľ dostane jedno 

vyhotovenie Zmluvy. 

 

 

V Seredi, dňa 05.03.2020      

 

 

za Objednávateľa:       za Zhotoviteľa: 

 

 

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

Dom kultúry 

Mgr. František Čavojský, riaditeľ  


