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Zmluva o dielo 

č. 201303/PL-SK 
uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

Základné údaje 

Zmluvné strany: 

 

1. Objednávateľ: 

     Názov organizácie:    Obec Ždiar 

     Adresa organizácie:    Obecný úrad, Ždiar 202, 059 55  Ždiar 

     Zastúpený:       Ing. Pavol Bekeš, starosta obce 

     IČO:                           00326780 

     DIČ:                           2021212776 

     Bankové spojenie:     VÚB, a.s. 

     Číslo účtu:        27127562/0200 

     Tel:        052/4498107    

     (ďalej  len objednávateľ)  

 

2. Zhotoviteľ: 

     Názov organizácie:    Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 

     Adresa organizácie:    Priekopa 1589/21, 060 01  Kežmarok 

     Zastúpený:                 Ján Griglák, konateľ spoločnosti 

     Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 23367/P 

     IČO:                            45691312 

     DIČ:                            2023084866 

     IČ DPH:                      SK2023084866 

     Bankové spojenie:       VÚB, a.s. 

     Číslo účtu:         2785219051/0200 

     Tel:         052/4523207  

     (ďalej len zhotoviteľ) 

 

II. Predmet zmluvy 
                          

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie služby na kompletné spracovanie a tlač knihy 

,,Publikácia o obci Ždiar“, projekt: Obnova kultúrneho a duchovného dedičstva obce Ždiar, 

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, reg.č. 

PL-SK/PO/IPP/III/042. 

  

2. Predmetom zmluvy je komplexné zabezpečenie grafického spracovania príspevkov, 

fotografií, textov a ďalších materiálov, predložených zodpovednou osobou poverenou 

príslušným orgánom obecného úradu, jeho dodanie objednávateľovi v tlačovej, prípadne 

elektronickej forme a poskladanie v požadovanom formáte.           

 

3. Základné informácie o predmete zákazky: 
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Kniha: Publikácia o obci Ždiar 

Náklad: 1 300 ks 

Formát: A4 

Grafické spracovanie + sadzba 

Počet strán: 168 strán 

Farebnosť: plnofarebná, obojstranná 

Papier: vnútro – 135 g natieraný lesklý 

prebal – 150 g natieraný 

Obal: lamino lesklé 

Knihárske spracovanie: V8 

    

III. Lehota plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle 

článku II tejto zmluvy v termíne do 15.09.2013 

 

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa. 

 

 

IV. Cena diela a platobné podmienky 

 

1. Cena diela  za vyhotovenie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie, uvedenej v bode II. a 

na  základe zaslanej cenovej ponuky je:  

 

7,4231 EUR/ks bez DPH 

 

Cena diela celkom: 

Cena za zhotovenie diela bez DPH je:   9 650,03 Eur 

DPH 10%:          965,00 Eur 

Cena za zhotovenie diela vrátane DPH je:         10 615,03 Eur   

 

 

2. Podkladom pre úhradu ceny diela  bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení 

predmetu zmluvy. K cene bude účtovaná príslušná sadzba DPH (10%). Faktúra bude splatná 

do 30 dní od jej odoslania objednávateľovi. 

 

3.  Faktúrou, ktorá bude obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č.222/2004  

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra sa považuje za platobný  

doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. Právo vystaviť konečnú  

faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí  

diela ako celku.  

Konečná faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: 

-obchodné meno zhotoviteľa, adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy,  

-obchodné meno, sídlo, daňové identifikačné číslo objednávateľa, 

-číslo zmluvy, 

-číslo faktúry, 

-odvolanie sa na článok tejto zmluvy, ktorý oprávňuje uskutočniť fakturáciu, 

-dátum vyhotovenia daňového dokladu, deň splatnosti faktúry a dátum uskutočnenia  
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zdaniteľného  plnenia, 

-označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

-fakturovanú cenu bez DPH, výšku dane celkom ,celkovú fakturovanú cenu, odpočet  

vykonaných platieb, 

-označenie diela, 

-sadzba dane, 

-označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

-pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

 

4. Dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady poskytovateľa na zhotovenie predmetu zmluvy. 

                                              

 

V. Zodpovednosť za poskytnutie služby 

 

1. Zhotoviteľ služby zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Za vady, vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením      

jeho povinnosti. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých  

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť oprávnené reklamácie /vady diela/, a 

to  bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 10 dní od oznámenia objednávateľa o     

oprávnenej reklamácii zhotoviteľovi. 

 

 

VI. Spôsob poskytnutia služby 

   

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať v súlade so zadaním         

    objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky  

    spôsobilých pracovníkov a materiál na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy 

    a odovzdá dielo v požadovanej kvalite. 

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú  

    súčinnosť / napr. podklady, ktorých obsah alebo ich časť má byť použitá v zhotovavanej  

    publikácii alebo akékoľvek iné skutočnosti, ktoré sú závislé od činnosti objednávateľa/. 

 

 

VII.  Zmluvné pokuty 

 

1. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí 

objednávateľovi   na jeho výzvu pokutu o výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň 

omeškania, maximálne však do výšky 5 % z ceny diela. 

2. Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný     

zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý 

deň omeškania, maximálne však do výšky 5 % z ceny diela. 

3. O čas omeškania s poskytnutím potrebnej súčinnosti má zhotoviteľ právo predĺžiť čas 

zhotovenia diela a to bez sankčného postihu, uvedeného v čl.VII., ods.1 tejto zmluvy. 
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VIII. Osobitné a záverečné ustanovenia 

 

1. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

2. Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva     

uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých    

touto zmenou. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať autorské práva spojené so zhotovením diela. 

4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa budú 

riadiť právnym poriadkom SR a prednostne Obchodným zákonníkom SR. 

5. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane dve     

vyhotovenie. 

6. Zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom v závere tejto zmluvy potvrdzujú, že sú 

plne spôsobilí na právne úkony, sú oprávnení vo veci uzavretia tejto zmluvy konať a tým 

zaväzovať zmluvnú stranu, v mene ktorej konajú a taktiež môžu uplatňovať nároky zmluvnej 

strany, v mene ktorej konajú. 

7. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma stranami a účinnosť deň po zverejnení na 

webovom sídle objednávateľa. 

 

 

V Kežmarku, dňa: 13.05.2013  

 

 

 

Objednávateľ:                                                                   Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

signet        signet 

--------------------------------------                                      --------------------------------------------- 

Obec Ždiar              Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 

Obecný úrad              Priekopa 1589/21 

Ždiar 202                                                              060 01  Kežmarok 

059 55  Ždiar                                                                    

 

 

 


