
Z M L U V A  O  D I E L O 

 
Zhotoviteľ:   

Názov: 

Sídlo: 

Zápis: 

IČO: 

IČ pre DPH: 

Číslo účtu:  

Zastúpený: 

Polygrafické centrum, s.r.o. 
Palisády 33, 811 06  Bratislava 

OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 48631/B 

43 801 111 

SK2022471814 

SK21 1100 0000 0026 2607 3948 

Ing. Radko Bovan, konateľ 

tel.: 

email:  

+ 421 2 433 319 80 

ba@polygrafcentrum.sk 

 (ďalej len ako „zhotoviteľ“) 

 

Objednávateľ:  

Názov: 

Sídlo: 

Zápis: 

IČO: 

IČ pre DPH: 

Číslo účtu:  

Zastúpený: 

Obec Smilno 

Smilno 194, 086 33 Zborov 

- 

00322571 

- 

SK68 5600 0000 0036 1394 6003 

Bc. Vladimír Baran, starosta 

tel.: 

fax: 

email:  

+ 421 54 479 82 02 

- 

ou@smilno.sk 

 (ďalej len ako „objednávateľ“) 

 

Čl. I. Predmet zmluvy 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok podľa tejto zmluvy zhotoví nižšie špecifikované dielo: 

 

Kniha "Smilno, dejiny obce" 

 Náklad: 600 ks 

Formát: 210 x 265 mm (šírka x výška) 

KHS: V7 šitá 

KHS iné: oblý chrbát, tmavozelené plátno na chrbáte, kapitálik žltý 

 Obálka 

Rozsah: knižné dosky: lepenka 3  mm 

Papier: polep Geltex Prima biela štruktúra Y 

Farebnosť: 4+0 CMYK 

Povrchová úprava: 1+0 lak, 1+0 zlatá ražba 

Vnútro 1 

Rozsah: 216 strán 

Papier: 100 gr BO 

Farebnosť: 4+4 CMYK 

Vnútro 2 

Rozsah: predsádky (8 strán) 

Papier: 140 gr BO 

Farebnosť: 0+0 (bez potlače) 

Iné technické špecifikácie: ražba na obálke: zlatá - text Smilno dejiny obce na chrbáte a "ikonka" pastiera z pečate, ikona 

reliéfne vtlačená do obálky 

Balenie po 1 kuse do fólie 

 

Čl. II. Čas a miesto plnenia  
1. Objednávateľ sa zaväzuje dodať zhotoviteľovi podklady pre tlač vo formáte PDF použiteľného pre tlač na jeho FTP server. 

Po dodaní podkladov na FTP server je objednávateľ vždy povinný bezodkladne informovať zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi celý náklad na dohodnuté miesto: Obecný úrad Smilno, pričom termíny 

dodania od poslednej korektúry schválených podkladov a zároveň od zaplatenia dohodnutej zálohy budú upresnené po dodaní 

podkladov. 

Čl. III. Cena za dielo  
Cena predmetu tejto zmluvy je určená dohodou obidvoch strán a je stanovená nasledovne: 

 

Náklad: 600 ks, jednotková cena bez DPH: 8,1229 Eur, cena celkom bez DPH: 4873,74 Eur, DPH (%): 10, cena celkom 

s DPH: 5361,11 Eur 

 

Čl. IV. Platobné podmienky  
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť čiastku 100% z celkovej sumy vrátane DPH formou zálohovej faktúry do 14 dní od 

podpísania zmluvy.  

2. Za deň úhrady sa považuje dátum pripísania čiastky na účet dodávateľa. 



 

Čl. V. Zodpovednosť za vady tlače 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím vadných podkladov zo strany objednávateľa a  

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na 

nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Škodu znáša v takom prípade v plnom rozsahu 

objednávateľ. 

4. Zjavné vady je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, inak právo zo zodpovednosti za tieto 

vady zaniká. Oznámenie vád bez zbytočného odkladu sa pre účely tejto zmluvy rozumie oznámenie v lehote 5 dní od 

prevzatia predmetu zmluvy – písomne. 

5. Oznámenie vád (reklamácia) musí mať písomnú formu, obsahovať opis vád alebo toho, ako sa vady prejavujú a voľbu nároku 

z vád diela. Reklamácia, ktorá nebude mať uvedené náležitosti, sa nepovažuje za riadne a včas uplatnenú. 

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 pracovných dní od obdržania reklamácie oznámiť objednávateľovi či reklamáciu 

uznáva alebo z akých dôvodov ju odmieta uznať. 

7. Pri zodpovednosti za vady predmetu plnenia ináč platia ustanovenia §560 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

Čl. VI. Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva je uzatvorená v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami zhotoviteľa a Rámcovou zmluvou 

uzatvorenou medzi zmluvnými stranami. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami 

zhotoviteľa, Rámcovou zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov 

platných na území Slovenskej republiky. 

3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

4. Subjekty podpísané na tejto listine sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých 

na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, ako aj 

spory, ktoré vzniknú z iných právnych vzťahov vzniknutých pred podpisom zmluvy, budú riešené pred Všeobecným 

Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 37 814 681 (ďalej len „rozhodcovský súd“) jediným 

rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci 

rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. 

Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle 

ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

6. Táto zmluva bola vyhotovená v  dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jednom 

vyhotovení. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú 

si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Bratislave dňa 26.06.2020 

 

Objednávateľ:                Zhotoviteľ: 

 

 

 

....................................... 

Bc. Vladimír Baran, starosta 

 ....................................... 

Ing. Radko Bovan, konateľ 

 


