
Z M L U V A O DIE L O č. lO/ČMRl2015
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Peňažný ústav:
Č. účtu; IBAN :
Zastúpená
štatutárnym zástupcom:

Obec Tekovské Nemce
Tekovská 405, 966 54 Tekovské Nemce
OO 32 1044
2021111488
Všeobecná úverová banka, a.s.
0002524422/0200; SK08 0200 0000 0000 0252 4422

Ing. Erika Valkovičová - starostka obce

Dodávateľ:
Názov: Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové združenie obcí pre

CR"
Obecný úrad, 951 82 Veľké Vozokany
36 1072 98
2021 659244
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0231030557/0900; SK20 0900 0000 0002 3103 0557

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Peňažný ústav:
Č. účtu; IBAN:
Zastúpený
štatutárnym zástupcom: Ing. Justína Pálková - predsedníčka združenia

1.
Všeobecné ustanovenie

1.1. Táto zmluva sa uzatvára na základe Zmluvy o dielo medzi zmluvnými stranami:
Objednávatel': Mikroregión .Požitavie - Širočina - záujmové združenie obcí pre CR",

Obecný úrad, 951 82 Vel,/{éVozokany, IČO: 36107298
a

Zhotovitel': SB PRESS s.r.o., Továrenská 210, 93528 Tlmače, IČO: 36526924
(ďalej v tejto zmluve: tretia strana)

2.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa poskytnúť podklady na grafické
spracovanie jeho dvoj strany v časopise Požitavie - Širočina, odsúhlasiť dvoj stranu
objednávateľa do tlače v stanovenom termíne, prevziať všetky výtlačky časopisu, ktoré
objednávateľ vopred nahlásil a uhradiť vystavené faktúry za časopis.

3.
Podmienky plnenia zmluvy

3.1. Objednávateľ dodá v požadovanej kvalite a do stanoveného termínu podklady na jeho
dvoj stránku do každého čísla časopisu Požitavie - Širočina, ktorý bude zhotovovaný počas
roka 2015. Termín uzávierky prijímania podkladov do každého čísla časopisu bude vopred
oznámený členom Mikroregiónu Požitavie - Širočina, V prípade, že sa objednávateľ omešká
s odovzdaním podkladov pre spracovanie grafiky, nie je dodávateľ povinný dodať dielo v
dohodnutom termíne.



3.2. Dodávateľ sa zaväzuje prevziať materiály a zaslať ich na grafické spracovanie.
3.3. Dodávateľ sa zväzuje poslať objednávateľovi graficky spracovaný návrh jeho dvoj strany.
3.4. Objednávateľ je povinný graficky návrh odsúhlasiť do tlače dodávateľovi do 48 hodín od

jeho prijatia. V prípade, že bude potrebné grafický návrh upraviť, objednávateľ je povinný
požiadať o zmenu tak, aby bola zapracovaná do vyššie uvedeného termínu, t.j. 48 hodín od
prijatia prvého návrhu dvoj stránky objednávateľa.

3.5. Dodávateľ tiež zašle na odsúhlasenie objednávateľovi titulnú stranu časopisu a strany
z inzerciou (ak bude v časopise uverejnená).

3.6. Samotná tlač časopisu bude prebiehať 7 dní od odsúhlasenia celého časopisu do tlače.
3.7. Dodávateľ oboznámi objednávateľa o termíne a mieste prevzatia časopisu.
3.8. Objednávateľ je povinný uhradiť sumu za časopis v hotovosti pri prevzatí časopisu alebo

bezhotovostne úhradou faktúry vystavenej dodávateľom do dátumu jej splatnosti.
3.9. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi pri vykonávaní zmluvy potrebnú

súčinnosť.

4.
Špecifikácia diela, cena za dielo a platobné podmienky

4.l. Objednávateľ sa zaväzuje dodať podklady a odoberať počas roka 2015 štyri vydania
časopisu Požitavie - Širočina v počte:
Počet výtlačkov 1 vydania/4 vydaní: 100/400 ks
Počet vydaní: 4
Cena za 1 výtlačok: 0,54 Eur
Cena za výtlačky 1 vydania: 54,00 Eur
Cena za výtlačky 4 vydaní: 216,00 Eur

4.2. Fakturácia bude vykonaná dodávateľom čiastkovo za každé vydané číslo časopisu Požitavie
- Širočina, pričom splatnosť faktúry bude 7 dní. Za deň vystavenia faktúry sa rozumie deň,
kedy bude časopis doručený do kancelárie dodávateľa. Za deň úhrady sa rozumie deň
pripísania čiastky na účet dodávateľa.

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť čiastkovú faktúru podľa ods. 4.1. v stanovenom termíne
splatnosti.

5.
Záverečné ustanovenia

5.1. Táto zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom a uzatvára sa na dobu určitú odo dňa
podpisu do 31.12.2015.

5.2 Akákoľvek zmena tejto zmluvy môže byť uskutočnená iba formou písomného dodatku
odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.

5.3. Táto zmluva je napísaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden.
5.4. Obidve zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej podpisom súhlasia a

potvrdzujú, že nebola napísaná v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.

Vo Veľkých Vozokanoch, dňa 13.3.2015 V Tekovských Nemciach, dňa 13.3.2015

...................... _--,-----~- --~

Dodávateľ Objednávateľ


