
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších úprav, zmien a doplnkov 
 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 

Objednávateľ:  Obec Devičany 
Sídlo:   Devičany 75, 935 04 
Zastúpený:  Mgr. Monikou Slížikovou – starostkou obce 
IČO:   00587508 
DIČ:   2021041814 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:  7127032001/5600        
 
   a       
 
Zhotoviteľ:  Ing. Miriam Rozinová - EUROART  
Sídlo:   Strážovská 6, 974 11 Banská Bystrica 
Zastúpený:  Ing. Miriam Rozinovou 
IČO:   34986421 
DIČ:   1020058930 

Registrácia: OÚ Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania 
č. živnostenského registra: 601-13215  

   Zhotoviteľ nie je platcom DPH 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu:  2628480862/1100 
 
  
    
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je zhotovenie monografie obce Devičany (ďalej len dielo) 

z objednávateľom dodaných textových a obrazových podkladov. Zhotovenie diela zahŕňa grafické 
spracovanie, predtlačovú prípravu, tlač a knihárske spracovanie. 
Podrobná špecifikácia diela:  
Náklad:   1.000 ks 
Formát:   KB 210 x 297 mm (A4) 
Rozsah:  KB 252 strán 
Papier:   KB 130g NP matný, predsádky 140g BO, polep 130g NP lesklý 
Tlač:   KB 4/4 F, predsádky 4/0 F, polep 4/0 F 
Povrchová úprava: polep matné lamino 1/0 + UV lak lokálny do 30% 
Väzba:   V8, rovný chrbát, biele kapitálky, dosky lepenka 2,5 mm 
Balenie:  do fólie 
 
 

 
 

Článok III. 
Súčinnosť zmluvných strán 

 
 
Objednávateľ sa zaväzuje: 

- dodať v elektronickej forme poslednú časť textových a obrazových podklady pre grafické 
spracovanie diela najneskôr do 10.09.2014, 



- dňa 29.09.2014 e-mailom schváliť grafický návrh diela do tlače, 
- zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu na základe vystavenej faktúry 

v dohodnutej výške a termíne splatnosti. 
V prípade neskoršieho dodania poslednej časti podkladov pre grafické spracovanie diela príp. 
nedodržania ostatných vyššie uvedených termínov, sa termín zhotovenia diela posúva najmenej 
o počet dní omeškania objednávateľa s dodaním týchto podkladov, resp. o počet dní nedodržania 
ostatných vyššie uvedených termínov. 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje:  

- grafický návrh diela dokončiť do 26.09.2014 a zaslať ho objednávateľovi v elektronickej 
podobe na korektúru, 

- na základe odsúhlasenia grafického návrhu do tlače zhotoviť dielo v termíne do 
24.10.2014. 

 
Za obsahovú a gramatickú správnosť textových podkladov a kvalitu obrazových podkladov zodpovedá 
objednávateľ a takáto prípadná chyba resp. nekvalita sa nepovažuje za vadu diela. 

 

 
Článok IV. 
Cena diela 

 
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela 8.480,- EUR (Slovom: 

Osemtisícštyristoosemdesiat Eur).  
Uvedená cena diela je oboma zmluvnými stranami akceptovaná na základe cenovej ponuky, 

ktorá bola predložená objednávateľovi ešte pred uzavretím zmluvy o dielo.  
K zmene zmluvne dohodnutej ceny môže dôjsť v týchto prípadoch: 

a) objednávateľ požaduje práce, ktoré neboli dohodnuté v pôvodnej špecifikácii diela,  
b) objednávateľ zmení dohodnutú špecifikáciu diela (napr. formát, počet strán, náklad, druh 

papiera a pod.). 
 
 
 

Článok V. 
Platobné podmienky 

 
Zmluvné strany sa dohodli na zaplatení zálohy vo výške 50% z ceny diela, ktorú objednávateľ 

uhradí zhotoviteľovi do 26.09.2014 na základe vystavenej zálohovej faktúry.  
V prípade nedodržania platobných podmienok je zhotoviteľ oprávnený práce na diele prerušiť 

a pokračovať v nich až po uhradení zálohy. 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vyhotovené dielo zníženú o zaplatenú 

zálohu v lehote splatnosti 14 dní odo dňa prevzatia diela. 
Za deň splatnosti sa považuje deň, kedy je fakturovaná čiastka pripísaná v prospech účtu 

zhotoviteľa. 
 
 

 
Článok VI. 

Zmluvné pokuty 

 
V prípade, že objednávateľ nedodrží výšku a termín splatnosti ceny diela môže mu zhotoviteľ  

účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. 
  V prípade jednostranného odstúpenia od tejto zmluvy uhradí preukázateľne vynaložené 

náklady druhej strane súvisiace so zhotovovaním diela tá zmluvná strana, ktorá od zmluvy odstúpila. 
 
 
 
 



Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
Vlastníkom diela je až do úplného zaplatenia ceny diela dohodnutej v čl. IV. zhotoviteľ. 
Objednávateľ vyhlasuje, že v zmysle autorských práv neexistujú nevysporiadané nároky 

tretích osôb k vytvorenému dielu, resp. dodaným textovým a obrazovým podkladom. 
Práva a povinnosti vyplývajíce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov oboch 

zmluvných strán, 
Zmeny a doplnky k tejto mluve sa vykonávajú písomnou formou a nadobúdajú platnosť a 

účinnosť podpisom oboch zmluvných strán. 
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden. 
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami.  

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do splnenia všetkých záväzkov oboch zmluvných 

strán z nej vyplývajúcich. 

            Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

jej obsah zodpovedá ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Devičanoch dňa .....................................   ……………………………………. 
         Objednávateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
V Banskej Bystrici dňa .....................................   …………………………………….
         Zhotoviteľ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


