Zmluva č. 201728

Zmluva o dielo
Uzavretá podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964Zb. v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
1.1. Názov:
Sídlo:
Zapísaná:

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Strojárenská 3, 040 01 Košice
v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
číslo OVVS/10/2003
IČO:
312 57 402
DIČ:
202 173 4902
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK52 5600 0000 0004 4719 0007
Zastúpená:
Ing. Jaroslav Tešliar, PhD., riaditeľ
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Dzurdženík
0911 260 628
jan.dzurdzenik@arr.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a
1.2. Zhotoviteľ:
Ing. arch. Matej Kiraľvarga
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Číslo OP:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Čl. II
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je grafický návrh loga projektu ELDORA a projektového letáku - v rámci
projektu ELDORA – Education for Local Development of Rural Areas, v rámci programu Erasmus+.
Projekt je spolufinancovaný z programu Erasmus+.
2.2. Súčasťou dodaného diela bude súhlas zhotoviteľa na použitie dodaného diela (licencie), v ktorom
autor udeľuje objednávateľovi súhlas, aby ním dodané dielo – logo, ktoré je predmetom zmluvy,
mohol objednávateľ uchovávať v elektronickej a tlačenej podobe na svojich zariadeniach a
webových prezentáciách. Zhotoviteľ prehlási, že pri dodržaní zmluvných podmienok poskytuje
objednávateľovi licenciu bezodplatne. Zhotoviteľ udelí súhlas na prvé a každé následné použitie
autorského diela na ďalšie šírenie diela subjektmi, ktorým objednávateľ umožní šírenie diela, na
všetky formy šírenie diela v elektronickej a tlačenej forme.
Čl. III
Cena za dielo a jej splatnosť
3.1. Cena diela predstavuje čiastku 225,- EUR za celý objem služieb. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
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3.2. Cena za dielo bude uhradená do 14 dní po prevzatí diela preberacím protokolom.
3.3. Požadovaný termín dodania diela: 15.01.2018.
Čl. IV
Práva a povinnosti zhotoviteľa
4.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne podľa článku I tejto zmluvy na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo.
4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil
pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe.
Čl. V
Práva a povinnosti objednávateľa
5.1. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne
vykonanie diela.
5.2. Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu
diela. Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa bez
zbytočného odkladu o skutočnom stave prebiehajúcej prípravy predmetu diela.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Čl. VI
Zánik zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán.
Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak jedna zo zmluvných strán opakovane
porušuje ustanovenia tejto zmluvy.
Ukončením zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať
záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy.
Čl. VII
Spoločné a záverečné ustanovenia
Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonávajú
v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané zodpovednými
osobami zastupujúcimi zmluvné strany.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh
bude zverejnená na webovom sídle objednávateľa.
Zmluvné strany sa zaväzujú urobiť príslušné zmeny v identifikácii zmluvných strán v tejto zmluve,
pokiaľ budú potrebné v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry.
V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany
zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.
Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom zhotoviteľ a objednávateľ obdržia po jednom
rovnopise.

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých
údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie
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sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na dôkaz
toho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach dňa, 27.10.2017

V Košiciach dňa, 27.10.2017

__________________________________

_______________________________

Ing. Jaroslav Tešliar, CSc.

Ing. arch. Matej Kiraľvarga

za objednávateľa

za zhotoviteľa
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