Zmluva o dielo
(ďalej tiež „zmluva“)
uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov
medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
(ďalej tiež „objednávateľ“)

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, 917 01 Trnava
37 836 901
Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK

a
Zhotoviteľ:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
IBAN:
(ďalej tiež „zhotoviteľ“)

Ladislav Horváth
14.9.1998
Clementisove sady 906/13, 924 01 Galanta 1
SK59 1100 0000 0029 3811 8578

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej tiež spolu ako „zmluvné strany“ a samostatne aj ako „zmluvná strana“)
I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: grafický návrh na propagáciu
podujatia Festival letectva Piešťany 2019 prostredníctvom sociálnych sietí (ďalej tiež „dielo“).
2. Objednávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi jednorazovú odmenu za
splnenie záväzku podľa tejto zmluvy vo výške uvedenej v čl. II tejto zmluvy.

II.
Cena
1. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne a včasné splnenie záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy vzniká
zhotoviteľovi právo na zaplatenie ceny za zhotovenie diela vo výške 400,- Eur (slovom štyristo Eur),
ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou predmetu tejto zmluvy.
2. Cena podľa tejto zmluvy bude uhradená do 30 dní od riadneho a včasného splnenia predmetu zmluvy
prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

III.
Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 2 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) riadne a v dohodnutom čase zhotoviť dielo v zmysle čl. I tejto zmluvy,
b) spolupracovať s objednávateľom pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
c) oznámiť objednávateľovi prekážky realizácie predmetu tejto zmluvy a pracovať na odstránení
takýchto prekážok,
2. V prípade, že dielo zhotoviteľa je výsledkom tvorivej duševnej činnosti v zmysle platných právnych
predpisov (najmä zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona), zhotoviteľ udeľuje týmto
objednávateľovi súhlas (licenciu) na jeho použitie v neobmedzenom rozsahu v súlade s účelom tejto
zmluvy. Licencia sa udeľuje na neobmedzený čas. Zhotoviteľ zároveň podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, že v prípade, že použil na vytvorenie diela podľa tejto zmluvy diela iných autorov chránené
autorským právom, disponuje vo vzťahu k týmto dielam potrebnou licenciou na ich použitie, resp.
spracovanie.
3. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a informácie nevyhnutné pre zhotovenie diela,
b) zaplatiť zhotoviteľovi cenu v zmysle čl. II tejto zmluvy za riadne a včasné splnenie predmetu zmluvy.

V.
Platnosť zmluvy a jej skončenie
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zanikne predovšetkým splnením záväzkov zmluvnými
stranami.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť pred splnením vzájomných záväzkov dohodou zmluvných strán,
odstúpením od zmluvy z dôvodu nesplnenia povinností druhou zmluvnou stranou podľa tejto zmluvy
alebo výpoveďou zo strany niektorej zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď a odstúpenie
od zmluvy musia byť uskutočnené písomne, pričom zmluva zaniká dňom ich doručenia druhej zmluvnej
strane.

VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po
dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku
podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.

3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, príp. iných všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky (napr. Autorským zákonom).
4. Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli a obsah tejto zmluvy je
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju podpisujú:

V Trnave dňa 3.5.2019

v.r.
...........................................................

Objednávateľ

V Galante dňa 3.5.2019

v.r.
.............................................................

Zhotoviteľ

