
Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov(dalej len ako "Zmluva") medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Názov:
Sfdlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
konajúci prostredníctvom:

Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka,1341150, 053 II Smižany
00691721
2020715554
SK 2020715554
SLSP, a.s.
010l391098/0900
Ing. Michal Kotrady, starosta obce

(dalej len ako" objednávateľ" alebo" obstarávateľ")

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO
Miesto podnikania: Košická 44, 0800 l Prešov
IČO: 31291228
DIČ: 1020746694
IČ DPH: SK 1020746694
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s., Pobočka Prešov, Hlavná 29
Číslo účtu: SK6811110000006812496002
konajúci prostredníctvom: Mgr. Michal Vaško
zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, č.živ. reg.: 804-4996

(dalej len ako "zhotovitel"')

čl. l.
Predmet zmluvy

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve zhotoviť pre
objednávatel'a dielo špecifikované v bode 2 tohto článku Zmluvy. Objednávatel' sa zaväzuje
vykonané dielo od zhotovitel'a prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa čl. II. tejto
Zmluvy.



2. Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela: Spracovanie a vydanie publikácie - knihy
s názvom "Smižany pamätná kniha" (ďalej len ako" dielo ").

3. Dielo podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy zahŕňa činnosti v nasledujúcom rozsahu:
Grafické spracovanie a tlač publikácie
Vypracovanie grafického návrhu obálky a sadzba textu, titulných strán a záverečných
strán
Grafické riešenie vnútorných strán, tabuliek, grafov (vstupná konzultácia, koncepčné
riešenie, vypracovanie grafického návrhu, výber návrhu a odsúhlasenie verejným
obstarávateľom, dopracovanie návrhu, korektúry, finálne spracovanie grafického
návrhu, skenovanie a úprava fotografií)

4. Technická špecifikácia predmetu diela podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy je nasledovná:

Obsah:
Tlač:

Tlač:

Predsádky:
Väzba:
Kapitálik:
Balenie:
Náklad:
Formát:
Doprava:

vnútro knihy 195 Word strán, slovenský text, 62 ks fotografií, jazykové korektúry 2x
vnútro knihy - 4+4, natieraný matný papier 150g povrchová úprava matný lak,
plnofarebná obojstranná tlač
obal knihy - 4+0, natieraný matný papier 135g povrchová úprava matné lamino,
plno farebná jednostranná tlač
4+0, 140 g bezdrevný ofset, farebnosť predsádky - plnofarebná jednostranná tlač
V8 oblý chrbát
biely
do fólie po 5 ks, 200 ks balenie do fólie po l ks
1200 ks
A4
z tlačiarne do miesta obstarávateľa Námestie M. Pajdušáka,1341150, 053 11 Smižany

čl. ll.
Cena za vykonanie diela

l. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotovitel'ovi cenu za vykonanie diela vo výške:
14995,20 EUR (slovom: štrnásťtisícdeväťstodevät'desiatpäť eur dvadsať centov)

Cena bez DPH:
DPH:
Cena vrátane DPH:

13632 EUR
1363,20 EUR
14995,20 EUR

2. Cena diela bude uhradená z rozpočtu objednávateľa formou bezhotovostného platobného styku na
základe daňového dokladu vystaveného zhotoviteľom (faktúra), ktorého splatnosť bude 30 dní odo
dňa doručenia daňového dokladu. Faktúra bude doručená až po prevzatí diela formou preberacieho
protokolu resp. dodacieho listu. Objednávatel' ako obstarávatel' neposkytuje preddavok.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene diela sú zahrnuté aj náklady spojené so zhotovením diela
vrátane nákladov na dopravu a materiál.

2



•

4. Dohodnutú cenu diela je možné meniť v prípade, ak dôjde k zmene okolností, za akých bola
Zmluva uzavretá, a to na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto
Zmluve.

čl. III.
Vykonanie a odovzdanie diela

l. Dielo je ukončené jeho riadnym dokončením a odovzdaním objednávateľovi.

2 .. Odovzdaním diela objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy rozumie podpísanie preberací
protokolu (resp. dodacieho listu) oboma zmluvnými stranami, a to po dodaní stanoveného počtu
výtlačkov zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa čl. II bod 4 tejto Zmluvy, na
dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne odovzdania.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo najneskôr do 25.05.2018 a najneskôr v tento deň ho aj
odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený dielo vykonať a odovzdať aj pred dohodnutým
termínom.

4. Miestom odovzdania diela je: Obecný úrad, Námestie M. Pajdušáka,1341/50, 053 II Smižany.

5. Prevzatie diela objednávateľ zhotoviteľovi písomne potvrdí podpisom preberacieho protokolu resp.
dodacieho listu.

a. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

l. Zhotoviteľ je povinný:

vykonať pre objednávateľa dielo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto
Zmluve,
pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou,
vykonať dielo osobne, prípadne prostredníctvom svojich kvalifikovaných a odborne
spôsobilých zamestnancov, za ktorých činnosť zodpovedá tak, akoby ju vykonával osobne,
umožniť objednávatel'ovi pred odovzdaním a prevzatím diela dôkladné prezretie diela a
odstrániť prípadné vady a nedostatky na diela na vlastné náklady.

2. Objednávateľ je povinný:

poskytnúť zhotovitel'ovi potrebnú súčinnosť, najmä pokyny a podklady pre grafické
spracovanie a tlač,
prevziať riadne vyhotovené a dodané dielo,
skontrolovať dielo pri jeho odovzdaní a prevzatí a
zaplatiť zhotovitel'ovi dohodnutú cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. II. tejto Zmluvy.

čl. V.
Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu
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1. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele znasa až do okamihu odovzdania diela zhotoviteľ.
Odovzdaním diela prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele na objednávateľa.

2. Vlastníkom diela je až do okamihu úplného uhradenia celkovej ceny diela podľa čl. II tejto Zmluvy
zhotoviteľ.

čl. VI.
Zodpovednosť za vady diela

l. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v rozsahu a za podmienok dohodnutých
v tejto Zmluve a v súlade s požiadavkami objednávateľa.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ
zodpovedá aj za vady vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím vecí poskytnutých
objednávateľom alebo jeho pokynmi, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení náležitej odbornej
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich
použití trval. f

4. Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku pri odovzdaní
predmetu diela. Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vád diela u zhotoviteľa písomne, a
to bezodkladne po ich zistení.

5. Zhotoviteľ na písomnú výzvu objednávateľa najneskôr do 7 dní posúdi oprávnenosť reklamácie a
oznámi objednávateľovi spôsob vybavenia reklamácie. Zhotoviteľ je povinný odstrániť oprávnene
nárokované vady, ktoré spadajú do rozsahu plnenia podľa tejto Zmluvy v obojstranne dohodnutom
termíne. Reklamačné nároky budú riešené na základe individuálnych požiadaviek objednávateľa.

čl. VIT.
Skončenie zmluvy

l. Zmluva zaniká riadnym vykonaním a odovzdaním diela objednávateľovi a zaplatením ceny za
vykonanie diela podľa tejto Zmluvy zhotoviteľovi.

2. Zmluvu je možné skončiť kedykoľvek na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

3. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak druhá zmluvná strana porušila svoje
povinnosti podľa tejto Zmluvy.

4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené v písomnej forme a jeho účinnosť nastáva doručením
druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán
vyplývajúce z tejto Zmluvy, pričom obe zmluvné strany sú povinné vrátiť si plnenie poskytnuté
druhej strane pred odstúpením od tejto Zmluvy.

čl. vm.
Záverečné ustanovenia
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l. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v centrálnom registri zmlúv.

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy sa môžu robiť iba na základe dohody zmluvných
strán, formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou bližšie neupravené sa riadia platným právnym
poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, Občianskeho zákonníka, ako aj ostatných platných právnych predpisov.

4. Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné neplatné ustanovenie bezodkladne
nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto Zmluvy, ktorý zmluvné strany
sledovali v čase jej podpisu.

5. Zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise Zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že zodpovedá ich skutočnej vôli a že prejavy
vôle obsiahnuté v tejto Zmluve urobili slobodne, po náležitom uvážení, pričom nekonali pod
vplyvom omylu alebo v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a
na znak súhlasu ju podpisujú.

s'h,,'\ŽO\V\O~

v '1 1. 201&.v dna .

{ré,joJ c 12 3·2JIY
v dňa .

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

V"

·······~···· ..r·····..··
Obec Smižany
Ing. Michal Kotrady - starosta obce

Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO
Mgr. Michal Vaško
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