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ZMLUVA O DIELO č. : l/FO
uzatvorená podl'a § 536 a následne zákona číslo 513/1991 Zb. Občianskeho zákonníka

I. Zmluvné strany
Objednávate!':

Krajská knižnica v Žiline

Sídlo:

Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina

IČO:

00185752

DiČ:
Štatutárny orgán:

2020671719
Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditel'ka

Bankové spojenie:
Dexia Slovensko, a.s. Žilina
Číslo účtu:
5700051100/5600
Osoby oprávnené jednať v
- zmluvných veciach:
Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditel'ka
- v realizačných veciach:
Ing. Jana Eliašová, koordinátorka projektu
Telefonický kontakt:
E-mail. adresa:

041/7232745
el iasova@krajskakniznicazilina.sk

(ďalej v texte zmluvy len "objednávatel'")

2. Zhotovite!':

Akad. maliar Stanislav Lajda

Bydlisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Bank. spojenie:

J,

ďalej v texte zmluvy len "zhotovitel'")

II. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela v rámci projektu Duchaplný cestopis po stopách Jána
Pavla II. v našich regiónoch., kód projektu PL-SK/ZA/IPP/III/149,
konkrétne v rámci nasledovnej
aktivity projektu: Vydanie knihy Myšlienky Jána Pavla II.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 2013.
Špecifikácia diela:
1. Kompletné dielo ilustrovania
2.

knihy Myšlienky Jána Pavla II., včítane obálky - predpokladaný

počet kresieb 8 (vnútro knihy) + 1 (obálka knihy).
Poskytnutie diela na iné propagačné materiály v rámci projektu Duchaplný cestopis po
stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch" kód projektu PL-SK/ZA/IPP/III/149 podľa inštrukcií
objednávateľa.

Projekt Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiánoch., kód projektu PL-SKlZA/IPP/JJI/I49.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym
rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013
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Rozsah práce:
l. Príprava: štúdium materiálu - vyhl'adávanie portrétov
2.
3.

4.

*

***

*

*

***

*
*
*

bI. Jána Pavla II. z kníh vo fonde

Krajskej knižnice v Žiline
Výber tém na základe myšlienok bI. Jána Pavla II.
Tvorba návrhov: vypracovanie portrétnej kresby - 8 + 1kusov návrhov bI. Jána Pavla II.,
zachytenie detailnej a vernej podoby portrétovaného, kresba na kancelársky papier v linke,
šrafovanie a tieňovanie (najodbornejšia fáza kreslenia). Skenovanie originálov.
Konzultácie a spolupráca s objednávatel'om a grafikom na finálnej podobe knihy.

III. Doba a podmienky plnenia
l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 8.7.2013 - 30.11.2013.
2. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo do: 30.11.2013
3.

Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo osobne, podľa inštrukcií objednávatel'a.

4.

Zhotovitel' z dôvodu tvorivej
pracovného výkazu.

práce nepreukazuje

vykonanie diela podl'a tejto zmluvy formou

IV. Cena diela
l. V súlade so zákonom č. 196/2000 Zb. o cenách sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej cene
za zhotovené dielo špecifikované v oddiely II. tejto zmluvy, a to vo výške: 750,00 € (slovom
2.

3.
4.

sedemsto päťdesiat eúr).
Okrem autorskej odmeny autor obdrží aj výtlačok konečného diela: ilustrovanej knihy
Myšlienky Jána Pavla II.
Celková cena za zhotovenie: 750,00 € (slovom sedemsto päťdesiat eúr).
Cena podl'a bodu 1tohto ČI. tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady zhotovitel'a na vykonaní diela
podľa tejto zmluvy a zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že si nebude uplatňovať
právny nárok na preplatenie cestovných náhrad, stravného, ubytovacích nákladov, poplatkov
za telefonické služby a iné služby a tovary (zakúpený materiál), ktoré mu vznikli v súvislosti s
vykonaním diela podl'a tejto zmluvy.

5.
6.

Cena diela je uvedená brutto. Za splnenie daňových a odvodových povinností voči štátu je
zodpovedný zhotovitel'.
Platobné podmienky: Objednávatel' sa zaväzuje, že dohodnutú cenu uhradí zhotovitel'ovi do
30 dní od vykonania diela prevodom z účtu objednávatel'a na účet zhotovitel'a č.:

6870686007/1111.

V. Zmluvné pokuty
V prípade omeškania so zaplatením ceny za zhotovené dielo zaplatí objednávatel' zmluvnú pokutu vo
výške O) % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade omeškania so zhotovením diela zaplatí
zhotovitel' zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania, najviac
však 50% dohodnutej ceny .

..............................................................................
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rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Pol'sko - Slovenská republika 2007 - 20J 3

'~PL-SK
"
-

f-::Il::~'-i

ŽiLINSKÝ
samosprávny kraj

2007-2013
... partnerstvom

k spoločnému

rozvoju

...

VI. Vlastnícke

právo na zhotovenú

EURÓPSKA ÚNIA
EUROPSKY FOND
REG/ONÁLNEHO ROZVOJA

* *** *
*
* *** *

*

vec

Vlastnícke právo na zhotovenú vec prechádza na objednávate!'a okamihom odovzdania (podpisom
odovzdávacieho protokolu) a plnej úhrady dohodnutej ceny.

VII. Povinnosti zmluvných strán
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dohodnutom

čase a kvalite, dokončené.

VIII. Ukončenie

zmluvy

1. Zmluvný vzťah je možné skončiť
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) riadnym vykonaním diela,
c) odstúpením zhotoviteľa od zmluvy v prípade nesplnenia ustanovení o záväzkoch objednávateľa.
Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na zaplatenie ceny za dovtedy vykonané práce ani na
nárok na zmluvnú pokutu do dňa odstúpenia od zmluvy.

IX. Záverečné

ustanovenia

1. Právne vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných
strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Meniť a doplňat obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov podpísanými
oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v troch vyhoveniach,
a objednávate!' jedno vyhotovenie zmluvy.

pričom zadávate!' obdrží dve vyhotovenia

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných
podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako tak
vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp.
neúčinnosť tejto zmluvy. Obsah zmluvy si prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.

V Žiline, dňa 8.7.2013
...

zhotoviteľ

Kr•

r··

·

~
...........................................................
objednávate!'
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