Č. j.: 96/2017

Zmluva o dielo

Objednávateľ:

Obec Turčianska Štiavnička
ul. Jána Kostru 92/76
038 51 Turčianska Štiavnička
v zastúpení starosta obce Peter Očka

Zhotoviteľ:

TURIEC FILM, občianske združenie
Pavla Mudroňa 499/17, 036 01 Martin

Zhotoviteľ- občianske združenie TURIEC FILM sa zaoberá tvorbou filmov a digitálnou archiváciou
filmov, fotografií, negatívov a všetkého obrazového materiálu z prostredia obcí Turca pre uchovanie
kultúrneho dedičstva budúcim generáciám.
Obec Turčianska Štiavnička má záujem vytvoriť dielo- obrazový dokument o svojej obci, o jej stručnej
histórií a súčasnom dianí v oblasti kultúry, športu, umenia a konaní významných spoločenských akcií
v priebehu roka 2017.

1. Obsah materiálu je orientačne definovaný v prílohe č. 1- Orientačný návrh obsahu.
2. Obec podľa navrhnutého obsahu v prílohe č.1 navrhne stručný scenár ktorý prekonzultuje so
zhotoviteľom. Vzájomne odsúhlasený scenár bude slúžiť ako základný podklad pre prípravu
obrazového a iného materiálu pre spracovanie finálneho dokumentu.
Okrem materiálov, ktoré prípadne poskytne obec bude potrebné v priebehu roka zbierať
dokumentáciu z akcií, ktoré sa budú priebežne konať v obci. Obec za týmto účelom poskytne
zhotoviteľovi zoznam akcií a včasnú informáciu o konaní, aby mohli byť zaznamenané
a zapracované do finálneho obrazového dokumentu.
3. Zhotoviteľ a objednávateľ na základe údajov uvedených v bode č.1 a 2 stanovia základnú
minutáž finálneho obrazového materiálu čo bude základom pre výšku odmeny za zhotovenie
predmetného obrazového dokumentu o obci.
4. Hotový- finálny dokument v zmysle vyššie uvedených dohodnutých podmienok bude
vyhotovený v HD kvalite a odovzdaný 1x na USB kľúči v HD kvalite ako i všetky
nespracované záznamy na pevnom disku( vlastník disku OU T. Štiavnička). do 15.3.2018.
5. Zhotoviteľ bude priebežne konzultovať s objednávateľom priebeh zabezpečovania podkladov
a v prípade nepredvídavých aktivít obce, alebo mimoriadnych udalostí na vyzvanie
objednávateľa bude ústretový čo objednávateľ v prípade preukázateľne vyšších nákladov oproti
predpokladanej odmene dohodnutej v bode č. 3 zohľadní.

6. Výška odmeny bola vzájomne dohodnutá: 2.000,00 EUR, bez DPH a bude vyplatená
jednorázovo po prevzatí diela – obrazového dokumentu objednávateľom do 14 dní po obdržaní
faktúry.
7.

Obrazový dokument po prevzatí a úhrade obcou Turčianska Štiavnička sa stáva ich
majetkom a druhou stranou môže byť použitý na prezentačné, alebo propagačné účely len so
súhlasom majiteľa t.j. Turčianska Štiavnička.

8.

Zhotoviteľ zodpovedá za to že v diele- obrazovom dokumente nebudú použité
ktoré podliehajú autorským právam bez súhlasu autora.

V Turčianskej Štiavničke dňa 15. februára 2017

objednávateľ

..................................... ..............
Peter Očka – starosta T. Štiavnička

zhotoviteľ

....................................................
Ing. Peter Janík- predseda OZ TF

materiály ,

Prílohe č. 1- Orientačný návrh obsahu.

Plán kultúrno-spoločenských akcií v obci - rok 2017
Výstup na Brložnicu
Traja králi
Fašiangový sprievod obcou
Beh oslobodenia obce Turčianska Štiavnička - 24. ročník
Stavanie mája - návrat k tradícii
Medzinárodný deň detí
Staroslovanská vatra - venovaná božstvu Veles
Sklabinské hradné slávnosti - bitka pod Duninom
Revival Night - 5. ročník hudobnej akcie
Jarmok ľudových remesiel
Záznam prednášok: Vons a Kalnický
Gébuska
Teplické serpentíny
Škola, škôlka
Chodník hrad- T. Štiavnička
Kostrov dom
Zvonica
Futbalisti
Horný- dolný- materiál z minulých rokov
Zasadnutie zastupiteľstva
Knižnica
Termíny konania budú vždy včas zhotoviteľovi oznámené.

