
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

 
Článok 1  

Zmluvné strany 
1.1  
DIVADLO s.r.o. 
Sídlo:     Kukučínova 14038/11A, 080 01 Prešov 
Zastúpená:   Mária Žondová - konateľ 
IČO:     50231821 
DIČ:    2120240100 
Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 
Číslo bankového účtu v tvare IBAN:  SK96 1100 0000 0029 4702 0281 

(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

 

1.2  
Región Šariš  
Sídlo:     Námestie slobody 62, 083 01 Sabinov 
Korešpondenčná adresa:   Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Zastúpenie:    Ing. Andrea Turčanová – predseda predstavenstva 
Kontaktná osoba:  Mgr. Branislav Švorc, PhD.   
IČO:     50076515  
DIČ:     2120245754 
Bankové spojenie:   Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo bankového účtu:  SK14 7500 0000 0040 2428 4384   

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

PREAMBULA 

Zhotoviteľ je voľným zoskupením divadelníkov Divadlo Komika z Prešova a má za sebou viaceré divadelné 

stvárnenia dejinných udalostí Prešova, a zároveň víťazom priameho zadania na vypracovanie návrhu konceptu 

ikonického podujatia v Solivare prezentujúceho soľnú históriu mesta Prešov, s ktorým sa objednávateľ rozhodol 

uzavrieť túto zmluvu o dielo.  

 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve a na základe zhotoveného 

konceptu ikonického podujatia v Solivare spracuje pre objednávateľa nasledovné výstupy : 

2.1.1  Návrh dramaturgického plánu divadelného vystúpenia počas podujatia Dni soli na obdobie rokov 2018 

– 2022 podľa autentických dejinných udalostí v Solivare (každý rok iná udalosť),  

2.1.2 Podrobný scénosled pre nultý ročník podujatia pre dejinnú udalosť príchodu Františka Habsburského 

II do Solivaru vrátane prvotného nácviku predstavenia.  

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne 

zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

Článok 3 
Ďalší záväzok zhotoviteľa 

3.1 Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, 

vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií. 

3.2 Dielo bude objednávateľovi dodané v tlačenej podobe (2x paré) a v digitálnej podobe na CD nosiči. 



Článok 4 
Čas plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto zmluvy v termíne do 

15.12.2017. 

4.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v 

tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so 

splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

4.3 Predmet plnenia podľa bodu 2.1 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním diela bez vád a podľa tejto 

zmluvy a protokolárnym odovzdaním diela Objednávateľovi.  

4.4 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia. 

Článok 5  
Spolupôsobenie objednávateľa 

5.1 Zhotoviteľ vypracuje dielo v súlade s predloženým konceptom ikonického podujatia v Solivare, ktorá bola 

v súťaži zadaná napriamo, relevantných historických faktov o stvárnenej dejinnej udalosti a dobovom živote 

v Solivare, ako aj iných relevantných zdrojov informácií.  

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v získavaní a 

odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov o danej téme a dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých 

potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ najneskôr do 5 dní 

od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť 

vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu. 

5.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád. 

Článok 6  
Cena a platobné podmienky 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu článku 2 a 3 predstavuje 700,- EUR (slovom 

sedemsto EUR) s DPH. 

6.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu 

vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, 

požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie. 

6.3 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po riadnom splnení a odovzdaní 

predmetu tejto zmluvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná najneskôr do 7 dní od jej doručenia 

objednávateľovi.  

Článok 7 
Zodpovednosť za vady, záruka 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dojednané 

v tejto zmluve. 

7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom 

a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil 

objednávateľa a ten na ich použití trval. 



7.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku, že počas tejto doby bude mať zhotovené dielo vlastnosti 

dohodnuté podľa tejto zmluvy alebo inak obvyklé. Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania 

diela objednávateľovi. 

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však v lehote do 14 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

7.5 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po 

zistení vady, v písomnej forme. 

Článok 8  
Vlastníctvo 

Objednávateľ nadobúda vlastníctvo k hmotne zachytenému výsledku diela okamihom jeho odovzdania. Pri 

predčasnom ukončení tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný výsledok dovtedy vykonanej činnosti (časť diela) 

hmotne zachytiť na CD nosiči, pričom objednávateľ k nemu nadobúda vlastnícke právo momentom ukončenia 

zmluvy. Zhotoviteľ je povinný hmotne zachytený výsledok dovtedy vykonanej činnosti na CD nosiči podľa 

predchádzajúcej vety odovzdať do 10 dní od ukončenia zmluvy objednávateľovi.  

Článok 9 
Licenčná zmluva 

9.1 Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že je nositeľom autorských práv k dielu a objednávateľovi dáva 

súhlas na bezodplatné, výhradné použitie diela v zmysle paragrafu 19 ods. 4 autorského zákona (výhradná 

licencia), a to najmä nasledovným spôsobom : 

9.1.1  vyhotovenie rozmnoženiny diela; 

9.1.2  spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä: 

 nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa,  

 ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely vyhotovenia konkrétneho 

súvisiaceho projektu,  

 spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým nedôjde k hanlivému 

nakladaniu s dielom. 

9.1.3  zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných a propagačných 

publikácií o regióne Šariš a podobne,  

9.1.4  verejné vystavenie diela najmä na webovom sídle objednávateľa.  

 

9.2 Vzhľadom na to, že Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom využitia diela podľa 

bodu 9.1 tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený s tým, že vyššie uvedeným spôsobom využitia diela 

nedochádza k nedovoleným zásahom do diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné spôsobenie vád diela, ktoré 

vzniknú dôsledkom uskutočnených zásahov objednávateľa. 

 

9.3 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu. 

Článok 10 
Zmluvné pokuty 

10.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo 

výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

10.2  Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý 

deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy. 

10.3 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania. 



Článok 11  
Záverečné ustanovenia 

11.1 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán.  

11.2 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

11.3 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné 

strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou. 

11.4 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie. 

 

V Prešove, dňa 1.11.2017 

 

 

________________________    ________________________ 

Objednávateľ       Zhotoviteľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


