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Zmluva o diele
uzatvorená zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.
Zmluvné strany

1. Objednávatel':

Obec Donovaly
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
mč:

Námestie sv. Antona Paduánskeho, 976 39 Donovaly
Miroslav Daňo, starosta obce
00313386
202 111 5800

2. Zhotovitel':

CBS Mal'ované mapy s.r.o.
Sídlo: Kyncel'ová 54, 97401 Kyncel'ová
Zastúpený: Milan Paprčka, konatel'
IČO: 46747770
DIČ: 2023577611

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Zhotovitel' sa týmto zavazuje na základe objednávky zhotoviť pre objednávatel'a za dojednanú cenu, v dohodnutom
čase a na svoje nebezpečenstvo ručne mal'ovanú mapu katastra obce Donovaly v letnej aj zimnej verzii, v ďalšom texte
iba .xíielo" a objednávatel' sa týmto zavazuje zhotovitel'ovi zaplatiť cenu za vykonanie diela a dielo prevziať.

Článok II.
Objednávka
I. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel' zhotoví a dodá pre objednávatel'a:
Originálny obraz (rozmer 150xlOOcm) vytvorený technikou akryl, v drevenom ráme, s certifikátom originality, letná
verzia
Originálny obraz (rozmer 150x IOOcm) vytvorený technikou akry1, v drevenom ráme, s certifikátom originality, zimná
verzi a
Hotová mapa o rozmere 150x 100 cm vytlačená na 5 cm hrubej tabuli, chránená laminom, vhodná do exteriéru, letná
verzia
Hotová mapa o rozmere 150xlOO cm vytlačena na 5 cm hrubej tabuli, chránená laminom, vhodná do exteriéru, zimná
verzia
Dielo v zdrojovom formáte programu Adobe InDesign
Interaktívna mal'ovaná mapa obce, zimná verzi a
Interaktívna mal'ovaná mapa obce, letná verzi a
Súhlas autora na akékol'vek použitie diela
Letecké fotografie, ktoré vznikli pri výrobe diela

Článok m.
Cena diela a platobné podmienky
1. Cena predmetu zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá a stanovená vo výške 4 260 EUR, slovom:
štyritisícdvestošeťdesiat.
2. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade časti nákladov na výrobu diela vo výške 2 130 EUR, ktorá musí byť uhradená
na základe vystavenej faktúry do 14 dní po jej vystavení dodávatel'om.
3. Zhotovitel' po zhotovení diela a prevzatí diela objednávatel'om vystaví záverečnú faktúru, na základe ktorej
objednávatel' uhradí zhotovitel'ovi rozdiel ceny za dielo podl'a odsekov 1 a 2 tohto článku.
4. V prípade nedodržania termínu v bode 13, článku IV. má zhotovitel' právo uzavriet' dielo a vystavit' záverečnú
faktúru, ktorú musí objednávatel' uhradiť v lehote do 14 dní.
5. Cena diela je zaplatená momentom jej pripísania na bankový účet zhotovitel'a uvedenom vo vystavenej faktúre.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy za strany objednávatel'a má zhotovitel' nárok na úhradu všetkých nákladov
vynaložených na výrobu diela. Objednávatel' musí zhotovitel'ovi uhradiť tieto náklady do 14 dní po predložení
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vyúčtovania. Za každý deň omeškania úhrad týchto náklad ov maže zhotovitel' objednávatel'ovi účtovať penále vo
výške 0,05% vyúčtovanej sumy týchto nákladov za každý deň omeškania.
7. Dohodnutá splatnosť všetkých faktúr bude činiť14 dní od doručenia faktúry objednávatel'ovi.
8. V prípade omeškania platby móže zhotovitel' objednávatel'ovi účtovať penále vo výške 0,05% fakturovanej sumy za
každý deň omeškania.

Článok IV.
Miesto plnenia a čas vykonania diela
Prechod nebezpečenstva škody na diele
Prechod vlastníckeho práva k dielu

1. Miestom zhotovenia diela je sídlo zhotovitel'a a miestom prevzatia diela je obec Donovaly.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotovitel' je povinný odovzdať grafický návrh diela v digitálnej podobe
objednávatel'ovi do termínu 70 pracovných dní od podpisu zmluvy Zhotovitel'om a zhotovené dielo do termínu 14 dní
po finálnom schválení grafického návrhu objednávatel'om.
3. V prípade omeškania má objednávatel' právo účtovať zhotovitel'ovi penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
4. Zhotovitel' nie je v omeškaní so splnením svojho závazku riadne a včas dodať objednané dielo, ak mu v riadnom
splnení závazku bráni a objektívne, nepredvídatel'né alebo neodstránitel'né prekážky, ktorých prekonanie nie je v
možnostiach zhotovitel'a. O dobu trvania týchto prekážok sa plynutie dodacej lehoty predlžuje.
5. Objednávatel' nesie plnú zodpovednosť za to, že ním dodané textové a grafické podklady nie sú zaťažené právom
tretej osoby, vyplývajúceho hlavne z priemyslového, duševného či iného vlastníctva.
6. Zhotovitel' má aj po odovzdaní diela právo d'alej I'ubovol'ným spósobom šíriť dielo, upravovať a pracovať s dielom.
7. Objednávatel' maže dielo po odovzdaní používať na I'ubovol'ný účel. Zhotovitel' musí za týmto účelom odovzdať
objednávatel'ovi dielo v zdrojovom formáte v digitálnej podobe.
8. Každé použitie diela musí obsahovať logo "CBS Mal'ované mapy" v pravom, resp. Eavom dolnom rohu diela vo
vel'kosti minimálne 5% z plochy zobrazovaného diela. V prípade nedodržania tohto bodu musí Objednávatel' zaplatiť
Zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 30% z dohodnutej ceny diela a to do 14 dní od zistenia porušeni a tohto bodu.
9. Objednávatel' nie je oprávnený predať, alebo poskytnúť právo na šírenie diela tretím osobám bez písomného súhlasu
Zhotovitel'a.
10. Bod 9 sa nevzťahuje na subjekty, ktoré sponzorujú dielo a uzavreli s Objednávatel'om Zmluvu o zabezpečení
reklamných a propagačných služieb.
11. Zmluvné strany sú povinné si za účelom vykonávania diela navzájom poskytovať všetku potrebnú súčinnosť.
12. Zhotovitel' sa zavazuje návrh diela predložiť na odsúhlasenie objednávatel'om v elektronickej forme.
13. Objednávatel' sa zavazuje písomne odsúhlasiť návrh diela v lehote maximálne do 14 pracovných dní od doručeni a
návrhu mal'ovanej mapy, resp. v tejto lehote predložiť požadované úpravy, vrátane úprav sponzorovaných
prezentačných plóch v mape.

Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
I. Zmluvné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) I

2. Túto zmluvu možno meniť a dopÍňať iba v písomnej forme na základe dohody oboch zmluvných strán.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle § 5a zákona Č. 211/2000 Z.z. v
platnom znení,

ZhotoVitCl'~

Objednávatel':


