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ZMLUVA O DIELO 
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvárajú nižšie 

uvedené zmluvné strany túto zmluvu o dielo. 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: MESTO TRNAVA 
 so sídlom: Hlavná 1, 917 71 Trnava 
 zastúpené: Ing. Vladimírom Butkom, primátorom 
 IČO: 00 313 114 
 DIČ:  
 Bankové spojenie: ..... 
 Číslo účtu: ..... 
 Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Královič 
 Tel.: 033 3236 385 
 E-mail: lukas.kralovic@trnava.sk 
 (ďalej len Objednávateľ) 
 
 

a 
 
 
Zhotoviteľ: ...  
 so sídlom: ... 
 zastúpené ... 
 IČO: ... 
 DIČ: ... 
 IČ DPH: ... 
 Bankové spojenie: ... 
 Číslo účtu: ... 
 Tel.: ... 
 E-mail: ... 
 Zapísaný ... 
 (ďalej len Zhotoviteľ) 
 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť dielo:  

Výroba, spracovanie a odvysielanie propagačného videoshotu k projektu 
„Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“ v lokálnej, resp. regionálnej TV. 
 

Počet odvysielaní: 8x vo vysielacom čase 16:00 – 22:00 hod,   

min. v Trnavskom regióne 
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Požiadavky: výjazdy na miesto realizácie prác na bývalú skládku odpadu do 

obce Boleráz - min. 10 krát so zhotovením záznamu prác na ploche skládky 8 

ha, súčasťou budú aj rozhovory so zástupcami mesta Trnava a obce Boleráz, 

ako aj anketa medzi obyvateľmi dotknutej obce, grafické zapracovanie 

existujúcej fotodokumentácie a záznamov 

Špecifikácia: propagačný videoshot s dĺžkou 10 min., bude zahŕňať hovorené 

komentáre, textové komentáre, fotografie, videozáznam, rozhovory, anketu, 

logá EÚ, Ministerstva životného prostredia SR, Operačného programu Životné 

prostredie, prípadne iné  

Dodanie: 3 ks DVD s nahrávkou 

. 
 
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať na základe 

preberacieho protokolu a zaplatiť dohodnutú cenu diela. 
 

Článok III. 
Čas plnenia 

 
3.1 Čas plnenia  
 - od uzavretia zmluvy do ukončenia prác na rekultivácii skládky,  
 - následne na spracovanie videoshotu 14 dní. 
 

Článok IV. 
Cena diela 

 
4.1  Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania formou 
 zadania zákazky s nízkou hodnotou – prieskum trhu podľa Zákona č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní. 
 
4.2 Cena diela je: 
  

 bez DPH (v EUR) s DPH (v EUR) 

Cena diela   

 
4.3 Zhotoviteľ je/nie je platcom DPH. 
 
4.4 Splatnosť faktúry je  30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. 
 
4.5 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok. 
 

Článok V. 
Sankcie 

 
5.1 Pri nedodržaní termínu dodania predmetu diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý, aj začatý, deň 
omeškania. 
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5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, je Objednávateľ 
povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za 
každý, aj začatý, deň omeškania. 

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

6.1 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
6.2 Zmluva o dielo nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovej stránke Mesta Trnava – www.trnava.sk. 
 
6.3 Zmluvu o dielo je možné meniť len písomne formou očíslovaných dodatkov, 

ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 
 
6.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt „Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“ 

je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie. 
 
6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
6.6 Veci neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 
 
6.7 Táto zmluva je podpísaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si každá zmluvná 

strana ponechá dve vyhotovenia. 
 
6.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu o dielo prečítali, jej obsahu porozumeli, 

že nebola uzavretá v časovej tiesni, alebo za inak nevýhodných podmienok 
a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú. 

 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 
V Trnave, dňa ..........  V ..........................., dňa .......... 
 
   
 
 
 
 
 
 
 Ing. Vladimír Butko   .......... 
 primátor    ... 
 


