
 

 

  

   

Z M L U V A 

o dielo  

 

uzavretá podľa §536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších zmien  

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ: Obec Strečno 

Sídlo:                          Sokolská 487 

Zastúpený:   Bc. Dušan Štadáni, starosta 

IČO:   00321648 

DIČ:   2020677615 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu  SK93 5600 0000 0055 2794 8001 

Kontakt:  0902 340 494 

   /ďalej len : “Objednávateľ“/ 

 

Zhotoviteľ:          Róbert Jurových - NIKARA  

Sídlo:            M. R. Štefánika 858/25, 963 01 Krupina  

IČO:            30 450 365  

DIČ:               SK 10 20 60 65 65  

Bankové spojenie:      Tatra banka, a.s., pobočka Zvolen  

IBAN:   SK55 1100 0000 0026 2878 1091 

Zastúpený:   Ing. Jaroslav Bellák 

Kontakt:  0911 518 212 

    

 

 

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vyhotovenie/tlač a dodanie monografie 

Strečno 700 

S parametrami: 

Náklad: 1200 ks 

> Rozmer: 210x330 mm 

> Počet strán: 560 (+- 10) 

> Farebnosť: 4+4 

> Papier: 115g ONM 

> Väzba: V7 (potlač + plátno) 

>Obalka:  4+0 laminovaná 

> Predsádka: biela, bez potlače 

>Lacetka: 2x (biela, zelena) 

>Kapitalka: biela 

 



 

 

  

   

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú sumu podľa 

 platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu 

 zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje 

 takými kapacitami a odbornými znalosťami. 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a odovzdať Dielo do termínu uvedeného  v článku 3,  ods. 

 3.1 a na  miesto uvedené v ods. 3.2. 

 

 

 

3. ČAS A MIESTO DODANIA 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať dielo do 06. 05. 2022. 

 Termín plnenia obsahuje tzv. čistý čas priamej realizácie, je záväzný pre obe zmluvné 

 strany. V prípade, ak dôjde k zdržaniu zo strany objednávateľa vplyvom dokumentačnej, 

 legislatívnej, alebo technickej nepripravenosti, o túto dobu sa pomerne predlžuje doba 

 plnenia. Obe strany berú na vedomie, že kvôli zdržaniu môže dôjsť k posunu termínu 

 realizácie predmetu plnenia zmluvy. 

3.2 Zhotoviteľ je povinný doručiť dielo do sídla objednávateľa, obecný úrad Strečno, Sokolská 

 487, 013 24 Strečno. 

 

 4. VLASTNÍCKE PRÁVO NA ZHOTOVOVANÉ DIELO A NEBEZPEČENSTVO 

ŠKODY NA ŇOM 

 

4.1 Vlastnícke právo na zhotovované dielo a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú na 

 objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v zápisnici o úspešnom 

 odovzdaní a prevzatí diela (dodací list). 

 

5. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1.  Zhotoviteľ zhotoví monografiu v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. 

Dohodnutá zmluvná cena za celú zákazku je stanovená v zložení: 

• zmluvná cena bez DPH:  17 628,00 € 

• výška DPH:    1 762,80 € 

• sadzba DPH:    10 %  

• celková cena:   19 390,80 € (devätnásťtisíc tristo deväťdesiat eur                     

                                               osemdesiat centov ) 

 Cena sa dohodla v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. 

 Pri tvorbe a odsúhlasení cien, ako i pri riešení sporných otázok a nezrovnalostí sa 

vychádza  záväzne z výsledkov vykonaného verejného obstarávania. 



 

 

  

   

5.2 Rozsah prípadných služieb vykonaných nad rámec predmetu zmluvy, je predmetom 

 osobitnej dohody zmluvných strán, formou samostatného dodatku podpísaného obidvomi 

 zmluvnými stranami, vrátane stanovenia platobného režimu. 

5.3 Úhrada ceny za monografiu bude zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí Diela v  súlade s čl. 

4, ods. 4.1.  

5.4 Faktúru zhotoviteľ odošle objednávateľovi do 10 (slovom desiatich) dní odo dňa odovzdania 

 a prevzatia Diela. Objednávateľ je povinný faktúru zaplatiť do 30 (slovom tridsiatich) dní 

 odo dňa prijatia faktúry. 

5.5 Úhradu ceny bude objednávateľ realizovať na účet uvedený vo vystavenej a objednávateľovi 

 predloženej faktúre 

 

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA 

 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 

6.2 Dielo  bude počas 24 (slovom dvadsiatich štyroch) mesiacov spôsobilé na zmluvný účel a 

 zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti. 

 

7. ZMLUVNÉ POKUTY 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách: 

7.1 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradí 

 Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela za každý deň 

 omeškania. 

 7.2  V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúry uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi 

 zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

 7.3  Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od 

 toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno 

 vymáhať samostatne. 

 

8. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1 Zmluvné strany sú povinné riadne a včas plniť povinnosti im vyplývajúce z tejto zmluvy. 

8.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto 

 informácie na iné zmluvné účely. 

8.3 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu zmluvy. 

8.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

 nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce v súlade s §47a 

 Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

8.5 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých 

 v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

8.6 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia 

 Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele. 

 8.7 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu- jedna pre 

 objednávateľa, jedna pre zhotoviteľa.  



 

 

  

   

8.8 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne 

 nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako 

 tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, 

 resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Obsah zmluvy si prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

 vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

V Strečne 28.03.2022         V Krupine 30.3.2022  

 

Za objednávateľa:          Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

 

 

     Bc. Dušan Štadáni                                Róbert Jurových 

   starosta obce Strečno       majiteľ              


