


PREAMBULA 

1. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na podmienkach, na základe ktorých budú

poskytovateľ a objednávateľ spolupracovať.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v súlade s podmienkami uvedenými

v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu podľa čl.

3 tejto zmluvy.

Článok 1 

PREDMET ZMLUVY 

1. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli na spolupráci pri tvorení dokumentárnych

videí k projektu Nepoznaný Liptov 2, ako aj pri nahrávaní podcastov k témam

Nepoznaného Liptova 2 na základe cenovej ponuky v prílohe č.1 tejto zmluvy, kde je

rozpísaná jednotková cena.

1.1 Poskytovateľ na základe ním vypracovanej cenovej ponuky a vystavenej objednávky 

poskytne videoprodúkciu a nahrávanie podcastov podľa zadania v cenovej ponuke 

na základe súťaže- z dňa 22.3.2022 , ktorej sa zúčastnil. 

1.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vyhotoviť 3 dokumentárne videá k témam: jaskyniarstvo, 

liptovské tradície a šport. Ďalej sa zaväzuje vytvoriť S podcastov k týmto témam, 

ktoré sa nachádzajú v prílohe č. 1. 

1.3 Poskytovateľ sa zaväzuje splniť riadne a načas výrobu videí a podcastov podľa 

inštrukcií a požiadaviek objednávateľa. 

1.4 Dokumentárne videá a podcasty sa považujú za vykonané riadne a včas ich riadnym 

zhotovením v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a jej Prílohy č. 1. 
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Článok 2 

ČAS PLNENIA ZMLUVY 

2.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

2.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to dňom podpisu do 31.12.2022. Doba trvania 

zmluvy je zároveň aj dobou, počas ktorej bude poskytovateľ poskytovať zmluvou 

určené plnenia objednávateľovi. 

2.3 Ukončenie zmluvy pred splnením účelu, na ktorý bola uzatvorená, upravuje čl. 6 

tejto zmluvy. 

Článok 3 

ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu za splnenie predmetu 

zmluvy a to v maxi1:1álnej ·výške 8 325 EUR za vytvorenie 3 dokumentárnych 

videí a 5 podcastov. K cene za poskytnuté služby sa pripočíta DPH podľa 

aktuálne platnej sadzby DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá odmena je 

konečná a nemenná. Odmena zahŕňa všetky náklady poskytovateľa spojené 

s plnením predmetu zmluvy a udelenie licencie podľa tejto zmluvy. 

3.2. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi cenu za vykonané dielo v dvoch platbách: 

-prvá platba 4 162,50 EUR bez DPH (k sume sa pripočíta DPH podľa aktuálnej 

platobnej sadzby DPH) na základe zálohovej faktúry do 14 dní od začatia služby; 

-druhá platba vo výške 4 162,50 EUR bez DPH (k sume sa pripočíta DPH podľa 

aktuálnej platobnej sadzby DPH) na základe zúčtovacej faktúry po vykonaní služby a 

odovzdaní posledného diela. Faktúra je splatná do 14 dní od doručenia 

objednávateľovi. 
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