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ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 536. Obchodného zákonníka
v zmysle neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Zmluvná strana 1 :
Slovenská technická univerzita v Bratislave
FAKULTA ARCHITEKTÚRY
Námestie slobody č. 19
812 45 Bratislava
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
IČO: 00397687; DIČ: 2020845255; IČ pre DPH: SK2020845255
Zastúpený:
Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekanka
Zodpovedný: Ing. arch. B. Polomová, PhD.,
tel.: +421 2 57276 350, alebo 0903 704 703
mail: beata.polomova@stuba.sk, polomova@fa.stuba.sk
Zmluvná strana 2 :
Organizácia:
OLD HEROLD, s.r.o.
Adresa:
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Bankové spojenie: UNICREDIT BANK Czech republic and Slovakia, a.s.
IBAN:
SK0711110000006613233007
IČO: 36380547 , DIČ pre DPH: SK2020102513
Zastúpený: Ing. Martin Spurný, prokurista
tel.: +421 32 6563 211
mail: oldherold@oldherold.sk
Článok 1 Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán súvisiaca s realizáciou vedecko - výskumných
a kreatívnych aktivít na tému: Výskum a prezentácia hodnôt architektonického dedičstva v bývalom areáli
Slovlik v Trenčíne.
1.2 Obsah a rozsah predmetu :
Obsah: Spracovanie odborných podkladov pre prezentáciu urbanisticko-architektonického vývoja a kultúrnohistorických hodnôt areálu OLD HEROLD v lokalite bývalého areálu Slovlik Trenčín. Materiál bude
obsahovať primeraným spôsobom spracované zobrazenia a textové časti ako výsledok výskumu, ktoré
sa použijú ako podklad pre prezentačné a publikačné účely zmluvnej strany č.2. :
- Etapizácia stavebno-historického vývoja areálu v 2D a 3D,
- Hmotovo-priestorový 3D model areálu vo formáte skp
- Identifikácia architektonicko-urbanistických nositeľov hodnôt
- Spracovanie architektonických hodnôt súčasného stavu objektu Kultúrneho domu, ktorý je pred
povolenou asanáciou. Spracovanie bude na základe fotokumentácie interiéru a exteriéru k 07/2017
s popisom hodnotných prvkov.
Termín: 19. 01. 2018, Zodp. riešiteľ: Ing. arch. B. Polomová, PhD.
Rozsah a spôsob spracovania: Výstup bude v grafickej a textovej forme. Tlačené materiály pre objednávateľa:
Portfólio vo formáte A4 – 3ks, digitálne podklady - 1xCD s uvedeným obsahom.
Článok 2 Spolupráca a finančné krytie
2.1 Zlmluvná strana č. 2 OLD HEROLD s.r.o. poskytne zhotoviteľovi:
a) spolupôsobenie odborné: zabezpečenie známych podkladov k objektu (výkresy, staršiu fotodokumentáciu)
b) spolupôsobenie vecné: do objektu Kultúrneho domu zabezpečenie prístupu z interiéru i exteriéru.
c) finančné krytie na podporu vedecko – výskumných aktivít zhotoviteľa v sume: 1000.- Euro (slovom
jedentisíc euro).
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Článok 3

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Finančné prostriedky sa podpisom tejto zmluvy Fakulta architektúry zaväzuje použiť v súlade s touto
zmluvou.
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že používateľovi vzniká právo transparentnej kontroly, ako bola poskytnutá
finančná čiastka použitá.
3.3. Obsah predmetu zmluvy podľa čl. 1.2 je predmetom duševného vlastníctva zhotoviteľa a vzťahujú sa
naň ustanovenia Zákona Zákon č. 185/2015 Z. z. – Autorský zákon. V prípade použitia obsahu pre
prezentačné účely zmluvnej strany č.2 ako aj v prípade jeho postúpenia tretím osobám, používateľ
uvedie autorstvo Zmluvnej strany č.1.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že do 14dní po odovzdaní daného rozsahu, bude úhrada finančných
prostriedkov formou prevodu na účet spracovateľa IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
4.1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do 31.01.2018.
4.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
4.2. V ďalšom sa vzťah založený touto zmluvou riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4.3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve je možné uskutočniť len písomnou formou a so súhlasom
oboch zmluvných strán.
4.4. Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch
exemplároch.
V Trenčíne dňa:

V Bratislave, dňa:

Za firmu OLD HEROLD :

Za Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave
Fakultu architektúry

-------------------------------------------------------Ing. Martin Spurný
Prokurista

-------------------------------------------------------doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka

