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ZMLUVA O DIELO Č. 6/2016/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: 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: SK43 1100 0000 0026 2708 8463 
E- Kontakt: iveta_baranova@email.cz,razus.peter@gmail.com 
V zastúpení:  Ing. Iveta STROMKOVÁ, generálna riaditeľka a štatutárna zástupkyňa 
 
1.2 Zhotoviteľ:  
Názov:  wave prešov s.r.o. 
Sídlo: Mirka Nešpora 1/4875, 080 01 Prešov 
IČO: 46514945 
DIČ: 2023413887                       IČ DPH: neplatca 
Zapísaný/á v registri: OR SR, Okresný súd v Prešove, Oddiel :Sro, Vložka: 25501/P zo dňa 3.2.2012 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. pobočka zahraničnej banky, Prešov 

Číslo účtu/IBAN: SK77 7500 0000 0040 1535 0714 / CEKOSKBX 
E - Kontakt: vladimirmosko@gmail.com 
V zastúpení: Mgr. Vladimír MOŠKO, konateľ 
 
 

2. Predmet zmluvy  
 
2.1  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe výsledkov zisťovania predpokladanej ceny zákazky / prieskumu 
trhu, za podmienok dojednaných v tejto zmluve, zabezpečí  výstavu na tému „Ženské práva“ v rámci 
celosvetovej kampane „16 dní aktivizmu boja proti násiliu páchaného na ženách“ a v rámci 
medzinárodného dňa ľudských práv. Súčasťou výstavy bude stretnutie a diskusia na uvedenú tému 
s verejnosťou a odborníkmi pôsobiacimi v oblasti právnej a sociálnej s medzinárodnou účasťou – 
zástupcom z donorskej krajiny, Nórska.  
2.2 
Predmetom zmluvy je zabezpečenie realizácie tejto aktivity  v meste Prešov. 
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“.    
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3. Termín, doba, rozsah a miesto plnenia  
 
3.1  
Zhotoviteľ  sa zaväzuje, že zrealizuje predmet plnenia tejto zmluvy  v termíne 07.12.2016 – 
06.01.2017, t.j. 1 mesiac.  
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 odborná aj neodborná verejnosť.  Objednávateľ a jeho 
zmluvný partner  zabezpečia účastníkov, ako aj ich účasť.  
 

4. Cena a platobné podmienky  
 
4.1  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za účelom dodržania čl. 2 a čl. 3  zrealizuje akciu v celkovo dohodnutej 
cene 2 200,00 eur, slovom: dvetisícdvesto eur.  
4.2 
Cena diela v sebe zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zabezpečením predmetu zmluvy 
o dielo ( náklady  na prenájom priestoru, ozvučenie, občerstvenie, inštaláciu výstavy a s tým spojené 
náklady vrátane tlače diel).  
4.3 
Zhotoviteľ objednávateľovi fakturuje  akciu vystavením faktúry najneskôr do 14-tich kalendárnych dní 
od jej realizácie.  
4.4  
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 zhotoviteľ súd o rozhodnutie.  
4.5  
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi celkovú sumu podľa bodu 4.1 prevodom na bankový 
účet uvedený v tejto zmluve najneskôr do 31.01.2017. 
 

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, 02.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––                                             ––––––––––––––––––––––––––––––- 
         Ing. Iveta Stromková                                                                        Mgr. Vladimír Moško 
Prešovská rozvojová agentúra                                                                    wave prešov s.r.o. 
      PRERAG / Objednávateľ                                                                   wave prešov s.r.o. / Zhotoviteľ 


