
ZMLUVA O DIELO Č. 77/2017 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 až § 565 Obchodného zákonníka,  
§§ 39,40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ: 
Názov:   Košice Región Turizmus 
Sídlo:   Hlavná 48, 042 01 Košice 
Štatutár:  Ing. Ondrej Bernát, predseda KRT 
IČO:   42319269 
DIČ:   2023656833 
Bankové spojenie: VÚB a.s. Slovensko 
Číslo účtu:  IBAN SK68 0200 0000 0030 8858 4453, SWIFT: SUBASKBX 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ: 
Meno a priezvisko: Sandra Ruszinyáková 
Bytom:   Uralská 7, 040 12  Košice 
Dátum narodenia:  23.8.1994 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:   SK15 0900 0000 0051 1908 1613 
 (ďalej len „zhotoviteľ“), 
 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa 

dielo, ktorým je príprava a výroba 4 krátkych prezentačných videí úspešných projektov 
z regiónu  za účelom propagácie regiónu.   

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas a v zodpovedajúcej kvalite 
a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 

3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy taktiež prehlasuje, že sa riadne, osobne oboznámil 
s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky 
k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k včasnému a riadnemu zhotoveniu diela podľa tejto zmluvy potrebné. 

4. V prípade, že zhotoviteľovi budú chýbať akékoľvek podklady, vysvetlenia alebo informácie 
potrebné k zhotoveniu diela, je povinný si ich písomne alebo mailom vyžiadať od objednávateľa 
pred zahájením prác na diele, v opačnom prípade sa má za to, že objednávateľ poskytol 
zhotoviteľovi všetky potrebné vysvetlenia a podklady k riadnemu vykonaniu diela. 
 

 
Článok III. 

Podmienky zhotovenia diela 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve  a pokynov objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ je povinný s objednávateľom konzultovať pripravované dielo. Výsledný scenár, 
rovnako ako aj texty sprievodného slova, grafický návrh multimediálneho obsahu a konečná 
verzia videa podlieha schváleniu Objednávateľom. 



3. Odovzdaním diela a vyplatením dohodnutej sumy uvedenej v tejto zmluve prechádza 
vlastnícke právo k veci, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci zo zhotoviteľa na 
objednávateľa.  

Článok IV. 
Miesto a čas zhotovenia diela 

 
1. Miestom plnenia je KRT, Hlavná 48, Košice. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo až po písomnom odsúhlasení finálneho návrhu 

objednávateľom, pričom objednávateľ tento krok vykoná bez zbytočného odkladu. 
3. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek skutočnosť, ktorá 

bráni, alebo sťažuje zhotovenie diela, alebo má vplyv na realizáciu diela s dôsledkom 
omeškania. 

4. Dielo sa považuje za riadne vykonané dňom, keď je zhotoviteľom odovzdané objednávateľovi. 
5. Zhotoviteľ je povinný dodať video v elektronickej podobe emailom na adresu: 

lenka.jurkova@kosiceregion.com.  
 

Článok V. 
Cena za zhotovenie diela a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne a včasné plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto 

zmluvy vzniká zhotoviteľovi  právo na celkovú cenu diela vo výške 800,-- € (slovom „osemsto 
eur“).  

2. Cena podľa toho článku je cena maximálna a túto je možné meniť len na základe písomného 
súhlasu oboch zmluvných strán vo forme dodatku k tejto zmluve. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena podľa bodu 1. tohto článku bude zhotoviteľovi uhradená 
bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený v čl. I. tejto zmluvy. Jedná sa 
o konečnú cenu vrátane cestovných náhrad, prenájmu techniky a rekvizít, prípadne iných 
výdavkov zo strany zhotoviteľa. 

 
 

Článok VI. 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť zhotovením časti diela aj inú osobu, pričom zodpovedá, akoby 

ju zhotovil sám. 
2. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zistených počas doby 

vykonávania diela. Všetky dokumenty, ktoré zhotoviteľ prevezme od objednávateľa sú dôverné 
a nie je možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.  

3. Zhotoviteľ je povinný použiť a umiestniť typografiu/značku/logá destinácie Košice región 
turizmus. 

Článok VII. 
Doba trvania a ukončenie zmluvného vzťahu 

 
1. Zmluva je uzavretá na dobu určitú do riadneho zhotovenia a odovzdania diela objednávateľovi, 

najneskôr však do 31.12.2017. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť: 

a) písomnou dohodou, 
b) odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade opakovaného závažného porušenia 
zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa. 

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 
oznámenia o odstúpení zhotoviteľovi. V pochybnostiach sa má za to, že odstúpenie bolo 
doručené zhotoviteľovi do troch dní od jeho odoslania v poštovej zásielke s doručenkou. 

4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto 
zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie 
a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o zodpovednosti za vady. 
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Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané formou očíslovaných písomných 

dodatkov k tejto zmluve, inak sú neplatné. 
3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom 

rovnopise. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluvu si pozorne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 
 
 
v Košiciach dňa   13.7.2017                                                            v Košiciach dňa 13.7.2017                              
 
Za objednávateľa:                                                                             Za zhotoviteľa: 
 
        
___________________                                                                    ____________________ 
Ing. Ondrej Bernát, predseda        Sandra Ruszinyáková, zhotoviteľ  

 
 
 
 
 
 


