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Ev. c. objednávatel'a: 255/510/2008
Ev. C.zhotovitel'a: 05/05/2008/ABF

ZMLUVA O DlELO
uzatvorená podl'a ustanovení § 536 - 565 zákona C.513/1991 Zb. Obchodného

zákonníka v znení neskorších predpisov

CI. I.
Zmluvné strany

Objednávate/': Ministerstvovýstavby a regionálneho rozvoja SR
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26

zastúpený: Ing. Marian Janušek, minister

Splnomocnenec pre vecné
a obchodné rokovaníe: Ing. Katarína Bzovská

vedúca oddelenia preukazovania zhody

Bankové spojeníe:
Císlo úctu:
ICO:
DIC:

Štátna pokladnica
7000063409/8180
31751067
202 084 1097

Zhotovíte/': Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry
a stavebníctva .ABF Slovakía
Drienová 34, 821 02 Bratislava 2

Zastúpený: Ing. Mária Brichtová
prezidentka združenia
4329 5525
308 143 41 ,
202 085 8565

TeUFax:
ICO:
DIC:

Bankové spojeníe:
Císlo úctu:

VÚB Bratislava-centrum
3630445-112/0200

Regístrácía zhotovítel'a: Ministerstvo vnútra SR dna 26. 08. 1997
pod císlom spísu: WS/1-900/90-13065

CI. II
Predmet zmluvy

1. Zhotovíte I' sa zavazuje pre objednávatel'a vykonat' v rámci prípravy, organizovania
a uskutocnenia slávnostného udel'ovania cien 14. rocníka celoštátnej verejnej
neanonymnej sút'aže STAVBA ROKA 2008, tieto práce:
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(1) príprava, výroba audiovizuálneho diela zo 14. rocníka celoštátnej verejnej
neanonymnej sútaže Stavba roka 2008 a jej výsledkov na prezentáciu
realizovaných stavebných diel na Slovensku bez ohradu na štátnu príslušnost
autorov ich architektonických riešení, hlavných projektantov, zhotoviterov
a stavebníkov, na slávnostnom vyhlásení jej výsledkov a uderovaní cien 25. júna
2008 v historickej budove Slovenského národného divadla. Celkom 27 sútažných
návrhov.
Z nich
. 3 nominované na hlavnú cenu,
. 1 hlavná cena titul STAVBA ROKA 2008,
. Cena ministra výstavby a regionálneho rozvoja
. Cena primátora hl. mesta SR Bratislavy,
. 7 cien vyhlasovatel'ov sútaže STAVBA ROKA 2008.

Jednotlivé diela budú prezentované videozáznamom in situ s cítaným textom pod
obrazom, písaným textom aj s mutáciou v anglickom jazyku a hudobným
sprievodom. Súcastou diela bude reprezentacný grafický dizajn s úvodnou
znelkou a animovanou grafikou, ako aj prezentácia generálneho mediálneho
partnera a mediálnych partnerov - významných odborných periodík a portálov
v odvetví architektúry a stavebníctva.
(2) Zabezpecenie ceny vyh,lasovatel'a a to Ceny MVRR SR za najlepšie
remeselne zvládnutý stavebný detail, artefaktu, ktorého autorom je akad. sochár
Rasto Trizma vrátane diplomov a obalov na diplomy.

2. Práce budú vykonané podl'ašpecifikácie uvedenej v prílohe c. 1 tejto zmluvy.
3. Objednávatel' sa zavazuje za podmienok stanovených touto zmluvou riadne a vcas

zaplatit zhotoviterovi odmenu podl'acI. IV. zmluvy.

CI. III.
Termín splnenia

Termín splnenia predmetu zmluvy je do 25. júna 2008.

CI. IV. .

Cena za predmet zmluvy

Zmluvná cena sa stanovuje v súlade so zákonom NR SR C. 18/1996 Z. z. o cenách
ako maximálna vo výške

150 000,-- Sk
slovom: jednostopatdesiattisíc slovenských korún.

Zhotoviter nie je platcom DPH. Cena bola dohodnutá s ohradom na ceny, ktoré sa
obvykle platia v case uzatvorenia zmluvy za porovnaterné dielo.

CI.V.
Sposob platenia

Objednávatel' sa zavazuje cenu za predmet zmluvy (cI. IV. tejto zmluvy) zhotoviterovi
uhradit na základe faktúry, po protokolárnom odovzdaní a prevzatí vykonaných prác
do 15 pracovných dní oda dna dorucenia faktúry.
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CI. VI.
Miesto plnenia

Miestom odovzdania predmetu zmluvy je sídlo objednávatel'a.

CI. VII.
Závazky zmluvných strán

)

1. Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat predmet zmluvy v cI. II. ods. 1. bod (1) v tlacenej
forme v 3 vyhotoveniach a na elektronickom médiu - CD ROM objednávatel'ovi
v termíne podl'a cI. III. Predmet zmluvy v cI. II. ods. 1. bod (2) artefakt Ceny
ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorú odovzdá zástupca jej
vyhlasovatel'a na slávnostnom vyhlásení a udel'ovaní cien v sútaži Stavba roka
2008 dna 25. júna 2008, v jednom vyhotovení, odovzdá zhotovitel'
objednávatel'ovi v termíne podl'acI. III.

2. Zhotovitel' sa zavazuje odsúhlasit predmet zmluvy s objednávatel'om pred jeho
odovzdaním.

3. Predmet zmluvy bude odovzdaný a prevzatý formou odovzdávacieho a
preberacieho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

4. Prevzatím predmetu zmluvy a podpísaním protokolu podl'a cI. VII. bod 3. tejto
zmluvy objednávatel' potvrdí, že predmet zmluvy zodpovedá požiadavkám
objednávatel'a.

5. Objednávatel' sa zavazuje poskytnút zhotovitel'ovi všetky objednávatel'ovi
dostupné informácie, podklady, údaje o veci, ktoré sú nevyhnutné na
vypracovanie predmetu zmluvy (a to najma: rozbory, analýzy z koncepcných
materiálov MVRR SR a pod.).

6. Objednávatel' oznací, ktoré poskytnuté údaje sú doverné.
7. Objednávatel' má právo skontrolovat predmet zmluvy v case, ktorý zhotovitel'ovi

vopred oznámi.
8. Ak zhotovitel' neodovzdá predmet zmluvy ani v primeranej dodatocne poskytnutej

lehote, može objednávatel'od zmluvy odstúpit.

'..
I

...

CI. VIII.
Porušenie zmluvných povinností

1. V prípade omeškania objednávatel'as úhradou faktúry, zaplatí objednávatel' úroky
z omeškania vo výške 0,05 % za každý aj zacatý den omeškania z ceny
stanovenej v CI. IV. zmluvy.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávatel'a, objednávatel' uhradí
náklady vzniknuté zhotovitel'ovi v súvislosti s predmetom zmluvy do dna
dorucenia oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany objednávatel'a. Zhotovitel'
preukáže tieto náklady osobitnou kalkuláciou, ktorá bude potvrdená obidvoma
zmluvnými stranami.

3. V prípade, že zhotovitel' nevykoná predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a
termíne splnenia, má objednávatel' právo znížit cenu za predmet zmluvy
stanovenú v clánku IV. o 1 % za každý den omeškania dohodnutého termínu
splnenia alebo primerane k nesplneniu predmetu zmluvy, najviac však do výšky
50 % z Genyza predmet zmluvy.

EvídencnéŠíslo pbjedllávatel'a: 255/510/2008
Strana 3 z 5



CI. IX.
Vlastnícke práva

1. Zhotovitel' a objednávatel' sa dohodli, že výstupy predmetu zmluvy, podl'a CI. II.
tejto zmluvy sa dnom podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu
stávajú vlastníctvom objednávatel'a.

2. Pri vlastníckych pávach predmetu zmluvy cI. II bod 1 písmeno (a) a písmo (b)
platia príslušne ustanovenia §17, § 18, § 20 Zákona o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom c. 618/2003 Z. Z. v znení neskorších
predpisov.

3. Objednávatel' je oprávnený použit'výstupy predmetu zmluvy cI. II bod. 1. písmeno
(a), (b) len na úcel z neho vyplývajúci.

"
h

Ct X.
Záverecné ustanovenia

1. Právne vzt'ahy a podmienky výslovne neupravené touto zmluvou, prípadne spory,
ktoré by vznikli z neplnenia tejto zmluvy sa budú riešit' podl'a ustanovení
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne závazných právnych predpisov.

2. Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa mažu robit' len formou písomných
dodatkov k zmluve, na ktorých sa dohodnú zmluvné strany.

3. Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávatel' obdrží 4 a
zhotovitel' 2 exempláre.

4. Táto zmluva nadobúda platnost' a úcinnost' dnom podpísania obidvoma
zmluvnými stranami.

5. Neoddelitel'nou súcast'ou tejto zmluvy je príloha c. 1 - Špecifikácia prác podl'a
clánku II. zmluvy o dielo Ev. c. objednávatel'a 255/510/2008, Ev. C. zhotovitel'a
05/05/2008/ABF.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili na znak coho ju
podpisujú.

V Bratislave

1tJ~G, J.&()j

-5

t



Príloha C. 1 k zmluve o dielo
Ev. císlo objednávatel'a:255/510/2008
Ev. císlo zhotovitel'a: 05/05/2008/ABF

Špecifikácia prác podl'a clánku II zmluvy o dielo

(1) Zabezpecenie prípravy a .výroby prezentacnej (obrazovej) casti 14. rocníka
celoštátnej verejnej neanonymnej sútaže STAVBA ROKA 2008:

Scenár pre réžiu,
Réžia výsledného produktu,
Výroba:

- kameramanské práce in situ (v lokalitách ocenených sútažných
návrhov na území SR) s použitím nosicov DV CAM,

- speaker,
- zvukovéprácevrátanehudobnejréžiea zvukmix,
- graficképráce,
- strih,

- režijné náklady,
premietanie (výsledný produkt) širokouhlou projekciou na vel'koplošnej
obrazovke - nosic DVD - pri slávnostnom udel'ovaní cien STAVBA ROKA
2008 dna 25. júna 2008 v Bratislave.

(2) Zabezpecenie Ceny ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR:
artefakt, ktorého autorom je akad. sochár Rasto Trizma
obal na artefakt,
texty,
diplomy vrátane textov a ich grafický dizajn,
obaly na diplomy vrátane ich grafického dizajnu.

Bratislava

fO, G- ~o "
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