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ZMLUVA O DIELO Č. 4/2016/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: baranova@prerag.sk, info@prerag.sk

V zastúpení: Ing. Iveta BARANOVÁ, generálna riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
a
1.2 Zhotoviteľ:
Názov: Vranovská vzdelávacia a kultúrna akadémia ( ďalej len OZ VRAVKA)
Adresa sídla: Mierová 1424 , 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 42232091
DIČ: 2023445864
IČ DPH: neplatca
Zapísaný/á v registri: MV SR č. spisu VVS/1-900/90-378 61a
Bankové spojenie: VUB banka
Číslo účtu/IBAN: SK62 0200 0000 0029 0910 2454
E - Kontakt: vravkavv@gmail.com
V zastúpení: p. Oľga Hrinková

2. Predmet zmluvy
2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe výsledkov verejného obstarávania za podmienok dojednaných v
tejto zmluve, zabezpečí spoločenskú akciu „Beh na vysokých opätkoch“ v rámci projektu
„Slovensko bez násilia páchaného na ženách“ za účelom zlepšenia informovanosti širokej verejnosti
o problematike násilia páchaného na ženách prostredníctvom aktivít, podporujúcich rovnaké
postavenie oboch partnerov v rodine so zreteľom na rodovú rovnosť a nulovú toleranciu voči násiliu
v partnerskom spolunažívaní. Akcia pozostáva z viacerých kultúrno – športových podujatí formou
súťaží, resp. kvízov so zapojením cieľovej skupiny - verejnosti, najmä mladých rodín s deťmi počas
jedného dňa.
2.2
Predmetom zmluvy je zabezpečenie realizácie aktivity v mestách Nitra, Liptovský Mikuláš a Prešov
pre partnerov objednávateľa : Centrum Slniečko, n.o. ; Women Institute Slovakia o.z. a MyMamy,
o.z.

2.3
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.

3. Termín, doba, rozsah a miesto plnenia
3.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia tejto zmluvy najneskôr do
31.10.2016, pričom konkrétne termíny, časy a miesta konania divadelných predstavení budú vybraté
objednávateľom a jeho zmluvnými partnermi najneskôr do 15.09.2016 a zhotoviteľ bude písomne
informovaný.
3.2
Objednávateľ v spolupráci so svojimi zmluvnými partnermi vyberie vhodné priestory podľa
požiadaviek a potrieb vyplývajúcich z dohodnutého programu.
3.3
Cieľovou skupinou pre túto aktivitu je široká verejnosť, resp. mladé rodiny. Objednávateľ a jeho
zmluvní partneri uvedení v čl. 2, bod 2.3. zabezpečia návštevníkov – cieľovú skupinu, ako aj
propagáciu akcie.

4. Cena a platobné podmienky
4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za účelom dodržania čl. 2 a čl. 3 zrealizuje tri akcie, pričom za jednu akciu
bola dojednaná cena vo výške 2 440,00 eur.
Celková suma predmetu tejto zmluvy je 7 320,00 eur, slovom: sedemtisíctristodvadsať eur.
4.2
Cena diela v sebe zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zabezpečením predmetu zmluvy
o dielo ( náklady na prenájom priestoru, stánkov, pódia, občerstvenia pre 30 osôb, spoločenskokultúrneho programu, rekvizít, moderátora, ceny pre súťažiacich, materiál a pomôcky a nákladnú
dopravu).
4.3
Zhotoviteľ a ani objednávateľ nesmie na uvedených akciách vyberať finančný poplatok / vstupné.
4.4
Zhotoviteľ môže objednávateľovi fakturovať každú akciu samostatne, vystavením faktúry najneskôr
do 14-tich kalendárnych dní od jej 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
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej
republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho
audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon
kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito
inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej
archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
6.2
Túto zmluvu o dielo je možné meniť len písomnou formou, a to formou dodatku.
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, 05.09.2016

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

––––––––––––––––––––––––––––––p. Oľga Hrinková
OZ VRAVKA / Zhotoviteľ

