
 

 

 

 

ZMLUVA O DIELO 

 
uzavretá podľa §536 anasl. zákona č.513/199 Zb.Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov 

 (ďalej len „zmluva“)  
___________________________________________________________________________ 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

1. REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA      
  Sídlo:   Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov   
  Zastúpená: PeadDr. Miroslav Kubičár     
  IČO:   37923536        

(ďalej len ako „Objednávateľ“)  

a 

2.  MAS NAŠE POVAŽIE         
  Sídlo:   Štefánikova 821, 020 01 Púchov    
  Zastúpená: Mgr. Marián Michalec     
  IČO:   42025257   

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

Pre účely tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ označujú 
spoločne aj ako „Zmluvné strany“. 

 

I. Predmet zmluvy 

1.1  Predmetom zmluvy je zber materiálov a spracovanie historicky hodnoverného textu 
brožúry so zameraním na obce/mestá: Púchov, Dohňany, Mestečko, Záriečie, Lúky, Lysá pod 
Makytou, Lazy pod Makytou, Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Horní Lideč . Ide 
o spracovanie materiálov, ktoré budú použité ako podkladový materiál pre finálnu verziu 
projektu – brožúry, ale i informačné tabule. Rozsah požadovaného materiálu je minimálne 1 
strana A4 o každej spomenutej obci a minimálne 3 obrazové prvky, ktoré budú môcť byť 
využité v projekte. V sume musia byť zahrnuté aj cestovné, stravné a iné náklady, ktoré 
vzniknú zhotoviteľovi diela počas obdobia trvania zmluvy a zberu informácií.  

 

II. Výstupy a harmonogram zmluvy 

2.1  Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy vypracuje a odovzdá Objednávateľovi nasledovné 
výstupy:  

• Údaje o histórií jednotlivých obcí a remeslách typických pre jej územie 
• Údaje o obchodnej ceste, ktorú v danom období využívali 
• Dobové fotografie, ktoré budú použité pri samotnej tvorbe brožúry 

 



 

 

 

 

2.2 Výstupy uvedené v bode 2.1 budú predmetom akceptácie podľa bodu 3.2. Vypracovaný 
výstup predloží Zhotoviteľ v elektronickej forme na akceptáciu Objednávateľovi podľa bodu 3.2. 
k 28.02.2014.  

III. Spôsob realizácie, použité nástroje a metodológia 

3.1.  Pri vypracovaní diela bude Zhotoviteľ prednostne vychádzať z údajov a informácií, ktoré mu 
budú poskytnuté vo forme existujúcich dokumentov a materiálov, na základe spolupráce a spoločných 
stretnutí partnerov projektu – Regionálnej rozvojovej agentúry Púchov a Regionálnej rozvojovej 
agentúry Východnej Moravy, ako aj iných relevantných verejne dostupných dokumentov a informácií.  

3.2 Zhotoviteľ priebežne počas celej doby realizácie konzultuje pripravovaný materiál 
s Objednávateľom . Materiál bude v závere Objednávateľom akceptovaný, čo vyjadria obe Zmluvné 
strany podpisom Dodacieho listu. Autorské práva sú plne priznané Objednávateľovi.  

IV. Cena a platobné podmienky 

4.1.  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas splnené záväzky podľa čl. I., 
II., a III., celkovú sumu : 2000,00 eur slovom dvetisíc eur. 

4.2.  Lehota splatnosti je 180 dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry 
Objednávateľovi. Fakturovanú čiastku zaplatí Objednávateľ na účet Zhotoviteľa uvedený v príslušnej 
faktúre. 

V. Vypracovanie diela 

5.1.  Začiatok vypracovanie diela je 02.01.2014 .      5.2. 
 Miesto dodania výstupov je sídlo Objednávateľa.  

VI. Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo v rozsahu stanovenom v čl. I a v súlade 
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

6.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje dielo v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a inými normami platnými v Slovenskej republike. 

6.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu tejto zmluvy s odbornou 
starostlivosťou a dokončiť dielo na základe informácií o požiadavkách a potrebách Objednávateľa 
poskytnutých Objednávateľom podľa svojich najlepších schopností a v súlade s podmienkami tejto 
zmluvy.  

6.4.  Zhotoviteľ nie je zodpovedný za informácie od objednávateľa, alebo tretích strán, podnikne 
však všetky odôvodnené kroky na to, aby vyhodnotil presnosť informácií.  

6.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje podstúpiť výkon kontroly/auditu/overenia, súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami, kedykoľvek po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými 
osobami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.  

6.6.  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a dokumenty 
požadované pre včasné vypracovanie diela.  

6.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt „Stratená obchodná cesta pohraničia“ je 
financovaný z prostriedkov EÚ, z Fondu Mikroprojektov, spravovaného TSK, a bude 
spolupracovať s prípadnými orgánmi kontroly európskeho mechanizmu. 

 

 




