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ZMLUVA O DIELO Č. 3/2016/NFM2
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami
1.1 Objednávateľ:
Názov: Prešovská rozvojová agentúra ( ďalej len PRERAG)
Adresa sídla: Dubová 5, 080 01 Prešov
Korešpondenčná adresa: Hlavná 111, 080 01 Prešov
IČO: 37885456
DIČ: 2022369437
IČ DPH: neplatca
Zapísaná v registri na KÚ Prešov, rozhodnutie č.2007/03874/Pa-02, zo dňa 20.3.2007, právoplatnosť
odo dňa 23.3.2007
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. pobočka Prešov
Číslo účtu/ IBAN: SK24 1100 0000 0029 2784 6908
E- Kontakt:

V zastúpení: Ing. Iveta BARANOVÁ, generálna riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
a
1.2 Zhotoviteľ:
Názov: NOMANTINELS
Adresa sídla: Višňová 5, 831 01 Bratislava
IČO: 42182603
DIČ: 2023208847
IČ DPH: neplatca
Zapísaný/á v registri: Bratislava, 26.8.2009, VVS/1-900/90-34251
Bankové spojenie: VUB banka 2835038356/200
Číslo účtu/IBAN: SK48 0200 0000 0028 3503 8356
E - Kontakt:
V zastúpení: Ing. Mgr. Andrej Kuruc, riaditeľ

2. Predmet zmluvy
2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe osobného pohovoru a ústnej dohody s objednávateľom a za
podmienok dojednaných v tejto zmluve, zrealizuje divadelné predstavenia na tému „násilia
páchaného na ženách žijúcich v párových vzťahoch“, ktoré sú súčasťou aktivity v projekte „Slovensko
bez násilia páchaného na ženách.
2.2
Objednávateľ informoval zhotoviteľa, že projekt je financovaný z Nórskych grantov, štátneho
rozpočtu SR a vlastných zdrojov a bol podporený v rámci Programu SK09 „ Domáce a rodovo
podmienené násilie“. sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za zhotovenie dohodnutú
cenu.

2.3.
Predmetom zmluvy je spracovanie scenára, naštudovanie a realizácia troch divadelných
predstavení v mestách Nitra, Liptovský Mikuláš a Prešov pre partnerov objednávateľa :
Centrum Slniečko, n.o. ; Women Institute Slovakia o.z. a MyMamy, o.z.

3. Termín, doba, rozsah a miesto plnenia
3.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia tejto zmluvy najneskôr do
15.12.2016, pričom konkrétne termíny, časy a miesta konania divadelných predstavení budú vybraté
objednávateľom a jeho zmluvnými partnermi najneskôr do 15.10.2016 a zhotoviteľ bude písomne
informovaný.
3.2
Objednávateľ v spolupráci so svojimi zmluvnými partnermi zabezpečí priestory podľa požiadaviek
zhotoviteľa ( veľkosť pódia, technické vybavenie a i.).
3.3
Divadelné predstavenie musí trvať minimálne 60 minút.
3.4
Cieľovou skupinou pre túto aktivitu je široká verejnosť, resp. mladí ľudia. Objednávateľ a jeho
zmluvní partneri uvedení v čl. 2, bod 2.3. zabezpečia návštevníkov – cieľovú skupinu, ako aj
propagáciu jednotlivých predstavení.

4. Cena a platobné podmienky
4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za účelom dodržania čl. 2 a čl. 3 zrealizuje tri divadelné predstavenia,
pričom za jedno divadelné predstavenie bola dojednaná cena vo výške 1 800,00 eur.
Celková suma predmetu tejto zmluvy je 5 400,00 eur, slovom: päťtisícštyristo eur.
4.2
Cena diela v sebe zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zabezpečením predmetu zmluvy
o dielo ( náklady na spracovanie scenára, réžiu, honoráre účinkujúcim, odmeny technickému
personálu, kostýmy, rekvizity, prenájom priestorov vrátane režijných nákladov, dopravy, ubytovania
a stravovania).
4.3
Zhotoviteľ a ani objednávateľ nesmie za uvedené tri divadelné predstavenia vyberať finančný
poplatok / vstupné.
4.4
Zhotoviteľ môže objednávateľovi fakturovať každé divadelné predstavenie samostatne, vystavením
faktúry najneskôr do 14-tich kalendárnych dní od jeho realizácie. Súčasťou faktúry musí byť aj dodací
list s rozpisom nákladov v zmysle bodu 4.2.
4.5
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká zhotoviteľovi nárok na úhradu
vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o
cene, požiada zhotoviteľka súd o rozhodnutie.
4.6
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi celkovú sumu podľa bodu 4.1 prevodom na bankový
účet uvedený v tejto zmluve najneskôr do 31.12.2016.

5. Zodpovednosť za chyby
5.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
5.2
Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
5.3
Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

6. Záverečné ustanovenia
6.1
Túto zmluvu o dielo je možné meniť len písomnou formou, a to formou dodatku.
6.2
Ak dôjde po uzavretí zmluvy o dielo k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva o dielo
uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť túto zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých
touto zmenou.
6.3
Zmluva o dielo je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a
zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
6.4.
Obidvaja zmluvní partneri, zhotoviteľ i objednávateľ vyhlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli
a zmluva nie je podpísaná v tiesni a pod nátlakom.
V Prešove, 02.09.2016

–––––––––––––––––––––––––––
Ing. Iveta Baranová
PRERAG / Objednávateľ

––––––––––––––––––––––––––––––Ing. Mgr. Andrej Kuruc
NOMANTINELS / Zhotoviteľ

