
                           Kúpno – predajná zmluva  o dielo  
                    uzavretá podľa § 536  obchodného  zákonníka
                                          na zhotovenie filmu  

Čl. 1 . ZMLUVNÉ   STRANY 

1.1. ZHOTOVITEĽ :

Mgr. Milan Kosec 
PANORÁMA 
Platanová  2 / 52, 010 07 Žilina 

Štatutárny zástupca :  Milan Kosec
Osoba oprávnená na jednanie 
vo veciach zmluvy :  Milan Kosec
v technických veciach :  Milan Kosec
IČO : 349 36 521
IČ DPH :  SK 1020537562
Mgr. Milan Kosec je zapísaný : Okresný úrad Žilina, odbor 
živnostenský a ochrany spotrebiteľa , živnos. register č. 511-5847

1.2  OBJEDNÁVATEĽ : 
     
       Obec Nededza
       Hlavná 1/1, 013 02 Nededza     
       IČO : 00321516
       DIČ :2020677582
       Štatutárny zástupca : PhDr. Peter Vajda, starosta obce
       Č.ú.: SK 87 5600 0000 0056 0474 0002
       Prima banka Slovensko, a.s.
        
Čl. 2 PREDMET  ZMLUVY 

2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje , že vypracuje / zhotoví / v rozsahu a za pod -
       mienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávate-
       ľovi odovzdá dokumentárny film o obci Nededza. 
       Námet filmu, scenár a komentár bude konzultovaný so starostom  
       Obce Nededza a ním  poverenými pracovníkmi. 
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2.2. Odberateľ sa zaväzuje, že po podpísaní zmluvy zaplatí zálohu 30 per- 
       cent z dohovorenej celkovej sumy  poskytnutú na nevyhnutné náklady 
       a po prevzatí diela, zaplatí zvyšok z dohodnutej sumy.

Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. 

Čl. 3 ROZSAH  A  OBSAH  DIELA 

3.1 Rozsah a obsah diela je špecifikovaný nasledovne :
      dĺžka trvania filmu :  26 – 30 min
Dokumentárny film bude mať univerzálne využitie pre dospelých divákov, 
ale aj študujúcu a školopovinnú mládež, pre televízne vysielanie, 
reprezentáciu mesta na DVD a najmä pre históriu obce Nededza.
Sprievodné slovo výstižnými textami dotvorí celkovú podobu filmu.
OBSAH:
/ sekvencie sa budú striedať v rôznom poradí, aby dotvorili umeleckú 
podobu a dramaturgiu filmu /
- sekvencie venované histórii mesta a blízkemu okoliu
- príroda, Malá Fatra atď...
- folklór, zvyky, tradície obce aj okolitého regiónu
- významné osobnosti obce
- rôzne podjatia v obci 
- súčasná tvár Nededze  a perspektívy  obce 
- výpovede starostu a vybraných obyvateľov, funkcionárov  Nededze…

                                                                       
Čl. 4   SPôSOB  VYPRACOVANIA DIELA

4.1 Dielo bude vypracované a dodané v rámci dojednanej ceny                 
v digitálnej podobe na DVD – 20 ks/film a USB kľúči. V prípade 
dodania väčšieho počtu filmu na DVD, obidve strany sa dohodnú na 
ďalších podmienkach. 

4.2 Pri vypracovaní diela bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne zá-
väzné predpisy.
 

 Čl. 5  ČAS   PLNENIA                 

5.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje , že vypracuje a dodá predmet dojednaný             
       v rozsahu a obsahu čl.3 tejto zmluvy v termíne do: 15. 08.2019
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5.2  Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním 
       a odovzdaním všetkých diel objednávateľovi. Odovzdaním diela
       sa rozumie odovzdanie diel objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.
5.3 Desať dní pred odovzdaním hotového diela zhotoviteľ predloží 

zostrihnuté dielo v rozpracovanosti na pripomienkovanie. Pripomienky
následne spracuje do diela k spokojnosti odberateľa.  

Čl. 6  SPOLUPôSOBENIE  A  PODKLADY  OBJEDNÁVATEĽA

6.1  Objednávateľ sa zaväzuje , že počas  spracúvania diela poskytne 
       zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie ,
       spočívajúce najmä pri príprave záberov v obci, archívnych záberov
       a podobne.

Čl.7   CENA   DIELA  A   PLATOBNÉ   PODMIENKY

7.1   Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu  čl. 3 tejto uzmluvy je
        dojednaná dohodou zmluvných strán podľa č. 18 / 1996 Z.z.o cenách .  
7.2   Cena predmetu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy predstavuje sumu:
         4 370, 00 € bez DPH
         874, 00 € DPH
         cena spolu: 5.244,00 € s DPH
         /odborná spolupráca, scenár, archív, kamera, komentár, strih, zvuk, 
          mix filmu, grafik, technik, digitalizácia a kopírovanie filmu, autorská 
          hudba, auto a cestovné náklady, dron, produkcia, réžia, cca 6 tvori- 
          vých pracovníkov/.
 V prípade dlhšej minutáže filmu, zmluvné strany sa dohodnú na nových 

cenových podmienkach.

Čl.8   ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený
       podľa  tejto zmluvy a že počas stanovenej doby  bude mať vlastnosti
      dojednané v zmluve.   
8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného     

odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.

                                          -3-



Čl. 9   AUTORSKÉ  PRÁVA  

9.1. Povolenie na rozširovanie diela / propagačných filmov / -  má  len 
objednávateľ – Obec Nededza a PANORÁMA - Mgr. Milan Kosec    

9.2 Copyright  – autorské práva na dielo má  Obec Nededza  
          a  PANORÁMA- Mgr.Milan Kosec  
                                                                           

V  Nededzi, dňa 08.01.2019   

     

     Objednávateľ :                                                    Zhotoviteľ : 

.....................................................                    ..........................................
        PhDr. Peter Vajda                                          Mgr. Milan Kosec
     Starosta obce Nededza                                        PANORÁMA
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