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ZMLUVA O DIELO  
(Obchodný zákonník č.  513/1991, § 536) 

 
 

uzatvorená medzi: 
 

Objednávateľ:     Obec Ohrady 
Zastúpený:      
Sídlo:     Nový rad 267/8, 930 12 Ohrady 
IČO:      00305634 
DIČ:     20211139769 
Bankové spojenie:    OTP  BANKA Slovakia    
IBAN:     SK54 5200 0000 0000 1605 0838     
 
ďalej ako „objednávateľ“ 
 
a 
  
Zhotoviteľ:     PrintCo s.r.o. 
Zastúpený:      
Sídlo:     Gúgska 5363/19, 940 02 Nové Zámky 
IČO:      51697424 
DIČ:     2120752711 
IČ DPH:      SK2120752711 
Bankové spojenie:                  Tatrabanka a.s. 
IBAN:     SK53 1100 0000 0029 4505 5544 
Zapísaný v OR SR vložka č. 45614/N 
 
 
ďalej ako „zhotoviteľ“ 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je „Zabezpečenie publicity“ na poskytnutie služby týkajúcej sa 
realizácie propagácie v rámci projektu s názvom „Rozvoj turistickej infraštruktúry v obci 
Ohrady a Erdőkürt“, podporeného z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 
Maďarsko, ktorý je financovaný z ERDF, štátnych rozpočtov SR, Maďarska a spolufinancovaný 
partnermi projektu.  

Podrobný opis predmetu zmluvy: 

a) grafická úprava návrhu tabule vo formáte min. A2 alebo 3000 mm x 1500 mm), vrátane textov 
a fotografie v súlade s príručkou publicity Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 
republika – Maďarsko. Tlač a vyhotovenie konštrukcie z kovového materiálu s tabuľovou 
časťou rozmeru A2, osadená do betónu na mieste určenom verejným obstarávateľom,   

b) grafická úprava návrhu tabule vo formáte A3, vrátane textov a fotografie v súlade s príručkou 
publicity Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Tlač a 
vyhotovenie konštrukcie z kovového materiálu s tabuľovou časťou rozmeru A3 

c) grafická úprava a tlač letákov propagujúcich projekt a jeho výsledky. Letáky budú obsahovať 
povinné prvky publicity programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. 
Technický popis: formát A4, falcovaný 1x, papier NAL, farebný 4 + 4, texty obojstranne po 
slovensky a maďarsky v počte 3 400 ks,  

d) grafická úprava a tlač brožúr o obci Ohrady a jej okolí s informáciami o turistických 
zaujímavostiach, o projekte a jeho výsledkoch v štyroch jazykových mutáciách – SK, HU, EN, 
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DE. Technický popis: Formát A5, papier kriedový 4+4, texty obojstranne, fotografie, 20 strán 
v počte 4 000 ks,. 

e) preklady textov v brožúre zo slovenského do maďarského, nemeckého a anglického jazyka 3 
x 15 strán v počte 45 strán 

f) preklady textov na stránku obce Ohrady zo slovenského do maďarského a anglického jazyka, 
preklady tlačových správ, pozvánok na podujatia a ďalších textov týkajúcich sa publicity 
projektu do maďarského a anglického jazyka 

g) propagačné suveníry s logom projektu a s erbom obce Ohrady -( tašky PE  200 ks, šálky 
obsahu 0,33 l  50 ks, prepisovačky s modrým atramentom 100 ks, USB klúče kapacity  4 GB 
v počte 50 ks) 
 

1.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve vyhotoví predmet 
zmluvy. 

1.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
1.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela. 
1.5.  Predmet zmluvy bude financovaný  z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika 

– Maďarsko, ktorý je financovaný z ERDF, štátnych rozpočtov SR, Maďarska 
a spolufinancovaný partnermi projektu. 
 

Čl.2 
Čas plnenia 

 2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny: najneskôr do 28.2.2019. 
   

   2.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 2.1 zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné 
a neprekročiteľné s výnimkou: 

2.2.1.  vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), 
2.2.2.  v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa, 
2.2.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli 
  vyvolané situáciou u objednávateľa. 

 2.3.  Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania. 
 

Čl. 3 
Zmluvná cena 

 3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov 
uvedených v bode 3.3. zmluvy. Cena je 13 496,40 EUR s DPH. 

 
 3.2. Cena diela obsahuje nasledovné služby:  
 
 

Predmet zákazky Cena služieb 
bez DPH 

DPH (20%) Celková cena služieb 
s DPH 

Publicita a propagácie projektu 
Interreg V-A 2014-2020  Slovenská 
republika - Ma ďarsko - 
„Revitalizácia centra obce 
Ohrady“  

11 247,- 

 
 
2 249,40 

 
 

13 496,40 

Z toho :  
a) grafická úprava návrhu 

tabule vo formáte min. A2 
alebo 3000 mm x 1500 mm 
vrátane textov a fotografií  

665,- 

 
133,- 

 
798,- 

- grafická úprava návrhu tabule vo 
formáte A3, vrátane textov a 165,-   

 
33,- 

 
198,- 
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fotografie 

-grafická úprava a tlač letákov 
propagujúcich projekt a jeho výsledky 2 834,- 

 
566,80  

 
3 400,80 

-grafická úprava a tlač brožúr o obci 
Ohrady a jej okolí 5 000,- 

 
1 000,- 

 
6 000,- 

-preklady textov 635,- 
 

127,- 
 

762,- 
-preklady textov na stránku obce 
Ohrady 283,- 

 
56,60 

 
339,60 

-propagačné suveníry 1 665,- 
 

333,-  
 

1 998,- 
 
 
3.3. K zmene ceny môže dôjsť: 
  3.3.1.   v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  
  3.3.2.   v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy, a to len zo strany objednávateľa, 
  3.3.3.   v prípade nevykonania niektorých aktivít, resp. činnosti uvedených v cenovej ponuke zo 

  strany objednávateľa, ak sa tieto ukážu ako nepotrebné, 
3.4.   Iné zmeny ceny nie sú prípustné. 
3.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto 

činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac služby), môže sa zvýšiť zmluvná 
cena na základe vzájomnej dohody. Naviac služby môžu byť vykonané výlučne na základe 
uzavretého dodatku k tejto zmluve.  

3.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude 
nasledovný: 

3.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti pôvodnej cenovej ponuky bude 
prerokovaná a podpísaná zástupcami zhotoviteľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi,  

3.6.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje objednávateľ dodatok 
k cenovej ponuke, ktorý bude obsahovať: 
- rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z pôvodnej cenovej ponuky, cenu 

jednotlivých dodatkov k cenovej ponuke a cenu spolu, 
- rekapituláciu ceny dodatkov k cenovej ponuke, 
- kópiu zápisnice z rokovania, 
- ďalšie náležitosti objasňujúce predmet dodatku k cenovej ponuke. 

3.6.3. objednávateľ  bude predkladať dodatky k cenovej ponuke zhotoviteľovi na odsúhlasenie. 
Dodatok k cenovej ponuke, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude 
podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,  

3.6.4. v návrhu dodatku k tejto zmluve objednávateľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s 
označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k cenovej 
ponuke,  

3.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami, bude oprávňovať 
zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac služieb vo faktúre. 

 
Čl. 4 

Povinnosti zmluvných strán 
4.1  Objednávateľ nebude poskytovať zhotoviteľovi preddavky ani zálohy. 
4.2.  Služby sa budú uhrádzať jednorazovo podľa predložených faktúr podľa skutočne dodaných 

služieb. 
4.3. Financovanie bude realizované bezhotovostným platobným stykom. 
4.4.    Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa.  
4.5.   Faktúry musia obsahovať údaje v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch 
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vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane 
príloh k faktúre, bude takáto faktúra objednávateľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť 
novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu 
predloženia novej faktúry.  

4.6.   Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané 
v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku 
DPH.  

    - IČO objednávateľa, názov objednávateľa, 
  - názov zákazky,  predmet úhrady,  
  - čiastku k úhrade spolu, 
  - splatnosť faktúry 
   

Čl. 5. 
Zodpovednosť zmluvných strán 

5.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 
že zodpovedá požiadavkám objednávateľa a iných predpísaných noriem.  

5.2. Ak objednávateľ prevezme jednotlivé plnenia predmetu zmluvy za bližšie špecifikovanú cenu, 
má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vád 

5.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady odstrániť. V 
sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

  
Čl. 6. 

Riešenie sporov 
6.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu: 

8.1.1.  zmluva o dielo, 
8.1.2. súťažné podklady, 
8.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny), 
8.1.4. technické špecifikácie služby. 

6.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 
zmluvných strán o rozhodnutie súdu. 

6.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa ukončiť plnenie predmetu zmluvy. 
6.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude 

rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.  
 

Čl. 7. 
Ostatné práva a povinnosti 

7.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku, ak to neurčí inak 
objednávateľ. 

7.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu týkajúce sa predmetu zákazky tretím 
osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii 
tejto zmluvy. 

7.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch 
a informáciách, okrem informácií, ktoré sú zmluvné strany povinné zverejniť podľa zákona.  

 
Čl. 8. 

Odstúpenie od zmluvy 
8.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného 

zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané služby a dodaný tovar. 
8.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
8.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením 

zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie 
dodatočne stanovená lehota na plnenie. 

8.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné 
povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie služby a dodanie tovaru. Musí však 
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vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov 
vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne 
od zmluvy odstúpi. 

 
Čl. 9. 

Záverečné ustanovenia 
9.1. Pokiaľ  v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka, právnymi predpismi SR.  

9.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

9.3. Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ.  
9.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
9.5.       Objednávateľ uplatňuje odkladaciu podmienku nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,     

               ktorou je schválenie verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa nenávratného  

               finančného príspevku. 
9.6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním 

súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná 
v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
      
 
 
 

Za objednávateľa:                                                                           Za zhotoviteľa: 
 
 
 
V Ohradoch, dňa 16.07.2018                      V Nových Zámkoch, dňa  16.07.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ….........................................                                                      …......................................... 
                                                  
   starosta             

 
 


