
 ZMLUVA O DlELO  č. SAŽP SERP/2016/216 
 

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov 

 
Zmluvné strany: 

1. Objednávateľ:  
   
Názov:  Slovenská agentúra životného prostredia  
Sídlo:  Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
Zastúpený:   Ing. Martin Lakanda – generálny riaditeľ 
IČO:   00626031 
DIČ.:  2021125821 
IČ DPH:  SK2021125821 
Bankové spojenie:    
IBAN:                              
                                                     
Kontaktná osoba:  PaedDr. Janka Pálková, PhD.,    
 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

2.  Zhotoviteľ : 
    

Obchodné meno:                        BRIOVISION, s. r. o.                  
 Sídlo:    Slobody 54, 966 81 Žarnovica 

Zastúpený:   Ing. Daniel Mnich  
IČO:     36 634 395     
DIČ:    2021936290      
IČ DPH:   SK2021936290      
Bankové spojenie:          
IBAN:        
Zápis:    OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č.10060/S
      
      
 (ďalej len „zhotoviteľ“ ) 

 
 

 
Preambula 

Táto zmluva o dielo bola  uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania, na základe ktorého 
zhotoviteľ ako uchádzač uspel vo verejnom obstarávaní vyhlásenom objednávateľom ako verejným 
obstarávateľom na vypracovanie ponuky  predmetu zákazky: „Odborné spracovanie scenára 
prednášok a populárno-odborných spotov“.  
 

 
 
 



 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

1.    Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktorým je odborné 
spracovanie scenára prednášok a scenára populárno – odborných spotov s tematikou 
„vodohospodár - strategické povolanie“ v nasledovnej špecifikácii:  

 
1.1 Odborné spracovanie scenára prednášok s tematikou „vodohospodár-strategické povolanie“ 
 
Obsah prednášky: 

- voda ako strategická surovina, 
- vodohospodárstvo s dôrazom na aktuálnu situáciu, najnovšie trendy a najvážnejšie problémy, 
- štúdium vodohospodárskych vied, 
- vodohospodárske povolania a ich strategický význam pre Slovensko. 
  

Forma prednášky: interaktívna prednáška s využitím prezentačnej, argumentačnej a presvedčovacej 
stratégie prezentácie s akcentom na originálnu vizualizáciu prezentácie a zážitkové formy učenia 
 
Lektori prednášok: špeciálne vyškolení odborníci, napríklad odborní zamestnanci členských subjektov 
Asociácie vodárenských spoločností, odborní zamestnanci rezortných organizácií MŽP SR, odborní 
zamestnanci organizácií zaoberajúcich sa problematikou vodohospodárstva 
 
Účastníci prednášok: prednášky budú realizované na stredných školách, prioritne pre študentov 3.-
4.ročníkov 
 
Trvanie prednášky: 90 minút 
 
Materiálno-technické zabezpečenie prednášky: definovať odporúčané nástroje prezentačnej, 
ozvučovacej a didaktickej techniky 
 
Odovzdané výstupy: scenár prednášok odovzdať v elektronickej verzii (CD/DVD) v počte 20ks 
a v printovej verzii v počte 20 ks. 
 
Ďalšie požiadavky objednávateľa k odbornému spracovaniu scenáru prednášok: Počas celého 
spracovania scenára prednášok bude zhotoviteľ povinný konzultovať práce s  objednávateľom. 
 
 
1.2 Odborné spracovanie scenára populárno-odborných spotov s tematikou „vodohospodár-
strategické povolanie“ 
 

- počet spotov: 5 animovaných spotov 
- typ: reklamný spot pre TV  
- rozsah/minutáž: cca 90 sekúnd (každý spot) 
- jazyk: slovenský jazyk 
- odovzdané výstupy: scenár spotov odovzdať v elektronickej verzii (CD/DVD) v počte 1ks  

a v printovej verzii v počte 1ks. 
 



Stručná obsahová náplň spotov:  
Jednotlivé spoty budú zaujímavou formou predstavovať rôzne vodohospodárske povolania (1 
povolanie = 1 spot). Spoty budú spracované napríklad s hlavnou tvárou kampane (mediálne 
známa osobnosť), resp. s „hlasom“ kampane, ale aj s ďalšími populárnymi osobnosťami 
z oblasti vodohospodárstva, ktorých variantný návrh je potrebné identifikovať v scenároch.  
Jednotlivé spoty musia prezentovať tematiku vody a vodohospodárstva. 
Spoty musia byť prezentované originálne, nápadite, pútavo a výstižne s prvkami humoru 
a napríklad recesie. Animované spoty musia byť po obsahovej stránke i spôsobom grafického 
spracovania určené najmä pre cieľovú skupinu študentov stredných škôl, prioritne 3.- 4. 
ročníkov stredných škôl, ale aj pre širokú verejnosť. Textové informácie budú prezentované 
v úvode a závere spotov. Logo a slogan „Riadim vodu“ sa budú vyskytovať v závere spotov. 
 

 
Ďalšie požiadavky objednávateľa k odbornému spracovaniu scenáru spotov: 

- Spoty musia vychádzať z rovnakého komunikačného a vizuálneho konceptu s rovnakou 
základnou ideou. 

- Počas celého spracovania scenára spotov bude zhotoviteľ povinný konzultovať práce s  
objednávateľom. 

- Scenár spotov musí byť spracovaný tak, aby spoty bolo možné vzhľadom na možnosti 
vysielacieho času TV médií zozadu skrátiť o 30 sekúnd bez straty hlavnej myšlienky. 

- Definície a popis vodohospodárskych povolaní, ako aj tipy na populárne osobnosti z oblasti 
vodohospodárstva dodá objednávateľ na prvej konzultácii.  

- Grafické podklady loga a sloganu „Riadim vodu“ budú dodané zhotoviteľovi pri podpise 
zmluvy. 

 
 
Odborné spracovanie scenára prednášok a scenára populárno-odborných spotov s tematikou 
„vodohospodár – strategické povolanie“ sú súčasťou realizácie projektu z Environmentálneho fondu 
pod názvom: Voda – strategická surovina, vodohospodár – strategické povolanie, 1. etapa. 

 
        
 

2. Za riadne zhotovené a odovzdané dielo uvedené v článku I. ods. 1 tejto zmluvy sa objednávateľ 
zaväzuje zaplatiť  zhotoviteľovi cenu spôsobom a vo výške dohodnutým v tejto zmluve. 

 
3. Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu len s predchádzajúcim písomným 

súhlasom objednávateľa. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby 
dielo vykonával sám. 

 
 

Článok II. 
Termín a miesto plnenia 

 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť a dodať objednávateľovi dielo  uvedené v článku I. ods. 1 

tejto zmluvy v termíne do 14.10.2016. 



Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so 
splnením záväzku vykonať dielo v lehote podľa tohto odseku a navrhnúť mu možnosti odstránenia 
týchto prekážok. 
 

2. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas zhotovené dielo dodať objednávateľovi na adresu - 
Tajovského 28, 975 90  Banská Bystrica. 

3. O odovzdaní diela zhotoviteľom a prevzatí diela objednávateľom zmluvné strany spíšu preberací 
protokol, ktorý musí byť podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Záväzok vykonať dielo podľa 
tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela a všetkých 
podkladových materiálov k dielu zhotoviteľom objednávateľovi, ak je dielo vykonané riadne 
a včas, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednávateľ ho bude môcť užívať na účel, na 
ktorý je určené a je bez prípadných vád a nedorobkov. Protokol bude obsahovať súpis prípadných 
zistených vád a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených vád diela, bude datovaný 
a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela na vlastné náklady 
odstrániť v dohodnutej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 5 dní. Návrh protokolu je povinný 
vypracovať a predložiť zhotoviteľ. Objednávateľ nie je povinný prevziať vadné alebo 
nedokončené dielo, ak však prevezme vadné alebo nedokončené dielo, jeho práva zo 
zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu zachované.  

4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na všetkých podkladových materiáloch 
k dielu až do ich odovzdania objednávateľovi podľa odseku 3 tohto článku zmluvy.  

 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s environmentálnou politikou objednávateľa 
a minimalizovať negatívne vplyvy svojich prevádzkových činností na životné prostredie. 

 
Článok III. 

Cena za dielo a platobné podmienky 
 

1. Cena za dielo je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších 
predpisov a je dohodnutá v mene Euro. 

2. Cena za dielo je 10.750,00 EUR bez DPH. K tejto cene bude pripočítaná 20 % DPH vo výške 
2.150,00 EUR. Celková cena diela vrátane DPH je 12.900,00 EUR (slovom 
dvanásťtisícdeväťsto euro). Cenová špecifikácia diela je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy. 

3. Cena za dielo dohodnutá v zmysle článku III. ods. 2 tejto zmluvy je zmluvnými stranami 
stanovená pri  rozsahu diela dohodnutom v článku I. ods.1 tejto zmluvy. V cene za dielo 
dohodnutej v zmysle článku  III. ods. 2 tejto zmluvy sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa 
súvisiace so zhotovením diela.  

4.  Zhotoviteľ je povinný za riadne a včas zhotovené a dodané dielo vystaviť objednávateľovi 
faktúru   v troch vyhotoveniach bezodkladne po jeho dodaní, a túto doručiť objednávateľovi. 
Splatnosť faktúry je 60 dní a začína plynúť odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
Uvedená lehota je určená z dôvodu  financovania predmetu zákazky z poskytnutej dotácie 
z Environmentálneho fondu, ktorá podlieha kontrole a schváleniu zo strany Environmentálneho 
fondu a táto osobitná povaha predmetu plnenia si vyžaduje určiť lehotu splatnosti faktúry dlhšiu 
ako 30 dní.  Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá doba splatnosti faktúry sa neprieči 
dobrým mravom, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a nie je v hrubom 
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy.   



5.  Faktúra vystavená zhotoviteľom  musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa   
platných  právnych predpisov a jej prílohou musí byť kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela vrátane protokolu o odstránení prípadných vád diela. 

 
6.  Faktúra musí mať tieto náležitosti: 

• označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,IČ DPH 
• číslo faktúry, názov a číslo zmluvy,  
• názov  projektu, 
• deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,  
• u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 
• fakturovanú sumu v EUR, 
• rozpis fakturovaných čiastok, 
• označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
• pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa, 
• označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný   
     symbol. 

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

8. V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným 
spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti. 

 
 
 

Článok IV. 
Zmluvné pokuty 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne a včas 

zhotoveného diela špecifikovaného v článku I. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela dohodnutej v článku 
III. ods. 2 tejto zmluvy, a to za každý, aj začatý deň omeškania so zhotovením a dodaním diela. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za riadne 
a včas zhotovené a dodané dielo, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zákonný úrok 
z omeškania v zmysle platnej legislatívy. 

3. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa 
doručenej zhotoviteľovi. 

4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením 
povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody môže byť uplatňovaná 
objednávateľom voči zhotoviteľovi v plnej výške. 

5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči nemu na 
zaplatenie ceny za dielo podľa článku III. tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky voči 
zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy. 

 
 
 
 
 



Článok V. 
Trvanie zmluvy 

 
     Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia všetkých záväzkov oboch zmluvných 
     strán. 

  
Článok VI. 

Skončenie zmluvy 
 

1. Táto zmluva končí uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná. 
2. Túto zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. Dohoda musí byť písomná 
    a musí byť  podpísaná obidvomi zmluvnými stranami, inak je neplatná. 
3.  Od tejto zmluvy je možné odstúpiť v prípadoch uvedených v zákone, v tejto zmluve, alebo ak 

ktorákoľvek zo zmluvných strán podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto 
zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné urobiť písomne a doručiť druhej zmluvnej strane, inak 
je neplatné. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje:  

• ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto 
zmluvou a pokynmi objednávateľa, 

• ak je zhotoviteľ v omeškaní so svojím záväzkom vykonať dielo v lehote podľa článku 
II. ods. 1  tejto zmluvy o viac ako 5 dní; ustanovenie čl. IV. ods. 1 tým nie je dotknuté.    

Objednávateľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy.  

Článok VII. 
Vlastníctvo, prechod vlastníctva, autorstvo, povinnosť zhotoviteľa 

 
1. Všetky podklady objednávateľa dodané zhotoviteľovi na riadne zhotovenie diela zostávajú vo 

vlastníctve objednávateľa.  
2. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa odovzdaním diela podľa čl. II ods. 3 tejto 

zmluvy.   
3. Pokiaľ dôjde pri vypracovaní diela k vytvoreniu autorského diela, zhotoviteľ podpisom 

preberacieho protokolu podľa článku II. ods. 3 tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi časovo 
a územne neobmedzenú výhradnú licenciu na používanie autorského diela. Cena za dielo podľa čl. 
III. tejto zmluvy zahŕňa aj prípadnú odmenu zhotoviteľa za poskytnutie licencie k dielu podľa tejto 
zmluvy. 

 
4. Zhotoviteľ nemá právo údaje poskytnuté mu objednávateľom na zhotovenie diela použiť na iné 

účely ako účel dohodnutý v tejto zmluve, najmä nesmie ich poskytnúť žiadnej inej právnickej 
alebo fyzickej osobe, nesmie ich použiť na vlastné podnikateľské účely a ani na iné účely. 

 
 

Článok VIII. 
Doručovanie 

 
1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa 

doručujú: 
a) poštou, 



b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, 
c) osobne. 

2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa 
doručujú doporučene na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve. Každý účastník je povinný 
oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku 
do troch dní odo dňa zmeny sídla. 

3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa písomnosť po 
troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 
Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa 
písomnosť považuje za doručenú. 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy  môžu byť vykonané len formou písomného a 
očíslovaného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú počas doby trvania záväzkového vzťahu vzniknutého z tejto zmluvy 
oznamovať si navzájom všetky nové skutočnosti a zmeny dôležité pre tento ich zmluvný vzťah 
bez zbytočného odkladu. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 
jej obsah zodpovedá ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto zmluvou, ako aj záväzkové 
vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem. 

5. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení týmto zhotoviteľ 
vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve.    

6. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom 
objednávateľ dostane tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR.  

 
 

Príloha č.1 Cenová špecifikácia diela 
 
 
 
 
 

V Žarnovici, dňa ...............                                                 V Banskej Bystrici, dňa ...................... 
 
Za zhotoviteľa:                                                                    Za objednávateľa: 
 
 
 
––––––––––––––––––––––-                                                 –––––––––––––––––––––––– 
  Ing. Daniel Mnich                                                                     Ing. Martin Lakanda 
         konateľ                                                                                generálny riaditeľ                                                                                                                 


