Návrh na vysporiadanie záväzkov zo vzťahu založeného Zmluvou o vytvorení a použití diela
„Monografia mesta“ zo dňa 01. 07. 2016 v znení jej dodatkov č. 1. a 2

Dôvodová správa

V zmysle Zmluvy o vytvorení a použití diela, uzatvorenej v roku 2016 medzi objednávateľom – mesto
Prievidza a autorom a zhotoviteľom – Štúdio Harmony, s.r.o., Banská Bystrica, evidovanej
v centrálnom registri zmlúv pod číslom 593/2016/OZ/2.5. je v článku V. „Termín plnenia zmluvy“
v bode 5.1. písm. a) až e) termínom dodania diela rok 2017. Tento bol dvomi dodatkami k zmluve
posúvaný nasledovne:
Dodatkom č. 1 (ev. č. 308/2018/OZ/2.5) do 31. marca 2018,
Dodatkom č. 2 (ev. č. 334/2018/OZ/2.5.) do 30. septembra 2018.
Celková cena diela podľa článku VI. „Cena predmetu plnenia zmluvy a platobné podmienky“, bodu
6.1., predstavuje sumu 47 861,00 eur vrátane 10 % DPH.
Medzitým bol obsah zmluvy v článku V. „Termín plnenia zmluvy“ v bode 5.1. – písm. a) a b) priebežne
napĺňaný dodaním podkladov a následnou úhradou faktúr nasledovne:
Faktúra č. 2016013 bola uhradená vo výške 20 460,00 eur,
Faktúra č. 20171001bola uhradená vo výške 5 400,00 eur.
Keďže druhá zmluvná strana – autor a zhotoviteľ – nedodržala stanovený termín dodania diela tak,
ako bol uvedený v základnej zmluve i jej dodatkoch č. 1 a 2 s odôvodnením, že bolo nevyhnutné
realizovať priebežné zásahy a úpravy do obsahu jednotlivých kapitol a jednalo sa o obrovské penzum
úloh, súvisiacich so skracovaním odborných textov, skenovaním obrazového materiálu,
zabezpečením výtvarnej koncepcie a neustálou aktualizáciou celkovej koncepcie publikácie,
objednávateľ (mesto Prievidza) v roku 2019 písomne listom evidovaným pod číslom 116442/2019/56
vyzval zhotoviteľa „k urýchlenému vytvoreniu diela a jeho odovzdaniu v súlade so Zmluvou
o vytvorení a použití diela v znení jej dodatkov č. 1 a 2 a tým na bezodkladné splnenie zmluvy“.
Objednávateľ s odvolaním sa na článok X. „Zrušenie zmluvy a zmluvné pokuty“ , bod 10.4. Zmluvy
o vytvorení a použití diela pripravil Dodatok č. 3, ktorého predmetom bolo doplnenie článku X.
predmetnej zmluvy o bod 10.6. „Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú dohodu o vzájomnom
započítaní pohľadávok a to zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou zo dňa 01. 07. 2016 v znení
jej Dodatku č. 1 a 2“. Dodatok č. 3 však nenadobudol účinnosť, keďže zhotoviteľom nebol podpísaný
a teda nedošlo k plneniu predmetu tohto dodatku.
V období rokov 2020 a 2021 došlo na oboch stranách k utlmeniu vzájomnej komunikácie, pričom
hlavným dôvodom tohto stavu bolo vypuknutie koronakrízy a pozastavenie prác na tvorbe diela zo
strany zhotoviteľa. V tomto období sa obidve zmluvné strany prioritne venovali novej situácii s cieľom
prispôsobiť sa novým podmienkam, ktoré so sebou priniesli nielen všeobecné utlmenie mnohých
činností v spoločnosti, ale aj vysporiadanie sa s aktuálnymi a neodkladnými úlohami, ktoré
celosvetová pandémia priniesla. Výnimkou neboli ani pretrvávajúce zdravotné problémy aktérov na
obidvoch stranách zmluvného vzťahu.

Publikácia bola v definitívnej podobe v zmysle článku VII. „Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy“
Zmluvy o vytvorení a použití diela doručená objednávateľovi dňa 15. októbra 2021. S pôvodným
termínom odovzdania diela v zmysle článku V. „Termín plnenia zmluvy“ v znení jej dodatkov č. 1 a 2.
došlo k omeškaniu o 1111 dní (od 1. 10. 2018 do 15. 10. 2021).
V zmysle článku X. „Zrušenie zmluvy a zmluvné pokuty“ , bodu 10.4. „Zhotoviteľ – autor diela za
omeškanie zhotovenia resp. odovzdania diela z dôvodov, ktoré vznikli na jeho strane (pri splnení
zmluvných záväzkov objednávateľa) poskytne zľavu vo výške 0,05 %c z dohodnutej ceny za každý deň
omeškania“ predstavuje zľava z omeškania sumu 26 586,78 eur. Pri uplatnení tejto zľavy by mal
zhotoviteľ doplatiť objednávateľovi sumu vo výške 4 585,78 eur pri výpočte:
Celková cena diela ............................................... 47 861,00 eur
Uhradené faktúry .................................................25 860,00 eur
Zostatok na úhradu .............................................. 22 001,00 eur
Zľava z omeškania ................................................ 26 586,78 eur
Táto varianta predpokladá vzájomné vysporiadanie vzťahov obidvoch zmluvných strán v súlade
s obsahom jednotlivých článkov zmluvy o vytvorení a použití diela s kompletným uplatnením zľavy
z ceny (zmluvnej pokuty) z celkovej ceny diela. Avšak vzhľadom na výslednú sumu, kedy by zhotoviteľ
musel doplatiť objednávateľovi sumu vo výške 4 585,78 eur, je pre zhotoviteľa absolútne
neprijateľná.
Z dôvodov uplatnenia verejného záujmu zo strany objednávateľa s prihliadnutím na charakter
a obsah publikácie, ktorá je vo vzťahu k novodobej histórii mesta a jej zachovania aj pre budúce
generácie jedinečným a nenahraditeľným produktom, navrhujeme preto vyplatenie zmluvnej ceny
v zmysle článku VI., bodov 6.1., 6.2. a 6.3. Zmluvy o vytvorení a použití diela a to bez uplatnenia zľavy
z ceny (zmluvnej pokuty) v hodnote zostatku vo výške 22 001,00 eur, ktorý má objednávateľ ešte
uhradiť.

Návrh na uznesenie MsR:

Mestská rada
I.

II.

berie na vedomie
informáciu o aktuálnom stave vysporiadania záväzkov zo vzťahu založeného Zmluvou
o vytvorení a použití diela zo dňa 01. 07. 2016 v znení jej dodatkov č. 1. a 2. uzatvorenej
so spoločnosťou Štúdio Harmony, s.r.o., Banská Bystrica
odporúča – neodporúča MsZ
schváliť doplatenie zmluvného záväzku na strane objednávateľa mesta Prievidza
v zmysle článku VI., bodov 6.1., 6.2. a 6.3. Zmluvy o vytvorení a použití diela zo dňa 01.
07. 2016 v znení jej dodatkov č. 1. a 2. vo výške zostatku 22 001 € bez uplatnenia
postupu (zľavy) v zmysle článku X., bodu 10.4. Zmluvy o vytvorení a použití diela zo dňa
01. 07. 2016 v znení jej dodatkov č. 1. a 2.

Návrh na uznesenie MsZ:

Mestské zastupiteľstvo
I.

II.

berie na vedomie
informáciu o aktuálnom stave vysporiadania záväzkov zo vzťahu založeného Zmluvou
o vytvorení a použití diela zo dňa 01. 07. 2016 v znení jej dodatkov č. 1. a 2. uzatvorenej
so spoločnosťou Štúdio Harmony, s.r.o., Banská Bystrica
schvaľuje – neschvaľuje
doplatenie zmluvného záväzku na strane objednávateľa mesta Prievidza v zmysle článku
VI., bodov 6.1., 6.2. a 6.3. Zmluvy o vytvorení a použití diela zo dňa 01. 07. 2016 v znení
jej dodatkov č. 1. a 2 vo výške zostatku 22 001 € bez uplatnenia postupu (zľavy) v zmysle
článku X., bodu 10.4. Zmluvy o vytvorení a použití diela zo dňa 01. 07. 2016 v znení jej
dodatkov č. 1. a 2.

