ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)
I. Zmluvné strany
1.

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Bankové spojenie:

2.

Obec Beladice
Gaštanova 167/1
003007769
2021037843
–
PhDr. Mário Žáčik
IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Peter Andreánsky
Sídlo:
Dlhá 368/26, 971 01 Prievidza
IČO:
41 975 421
DIČ:
1048449952
IČ DPH:
SK1048449952
Zastúpený:
Petrom Andreánskym
Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu:
SK61 1100 0000 0026 1491 5415
Zapísaný Živnostenskom registri Obvodného úradu Prievidza, č. živnost. Registra 250-21134
II. Predmet zmluvy
II.1 Touto Zmluvou sa zhotoviteľ za odmenu, uvedenú v čl. IV tejto Zmluvy zaväzuje vykonať pre
objednávateľa dielo – „Návrh, spracovanie a tlač obecného spravodaja Drevenia“ špecifikované
v bode II.2 tejto zmluvy, prispôsobené požiadavkám objednávateľa (ďalej len „Dielo“).
II.2 Dielo podľa tejto zmluvy pozostáva z:
a) vytvorenia a sprístupnenia layoutu spravodaja vo formáte *.pdf,
b) grafického spracovania textových a obrazových podkladov dodaných objednávateľom,
jeho konečná príprava do výroby a samotná výroba,

III. Termín plnenia predmetu zmluvy
III.1 Termín plnenie predmetu zmluvy je dohodnutý na periodickej báze koncových dátumov
štvrťročného cyklu podľa potreby objednávateľa.

IV. Cena za vykonanie Diela a platobné podmienky
IV.1 Za vykonanie Diela - vytvorenie a sprístupnenie layoutu je objednávateľ povinný zaplatiť
zhotoviteľovi cenu, ktorá predstavuje sumu 90 € (slovom deväťdesiat) bez DPH. Cena výroby bola
stanovená kalkuláciou normalizovaného stranového podkladu a to nasledovne: „obecný spravodaj,
farebnosť 4+4, papier 90 g ONM, rozsah 12 strán, väzba V1, množstvo 500 ks = á 0,68 € alebo
množstvo 1 000 ks = á 0,41 €), k nej bude pripočítaná platná sadzba DPH podľa zákona.
IV.2 Cena za práce a ďalšie náklady, ktoré nie sú súčasťou vykonania Diela, a vznikli
preukázateľne v súlade s jej vykonávaním na základe písomnej žiadosti objednávateľa, budú
fakturované osobitne, pokiaľ tieto neboli potrebné k dohodnutému plneniu predmetu tejto Zmluvy.
IV.3 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela podľa čl. IV.1 na
základe faktúr vystavených podľa platného zákona o Dani z pridanej hodnoty v zákone stanovenej
lehote a doručených mu Zhotoviteľom.
IV.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry zhotoviteľovi v dátume splatnosti, t.j. do 15 dní od
ich doručenia Objednávateľovi.
IV.5 V prípade omeškania objednávateľa s platením ceny za vykonanie Diela alebo jej časti má
zhotoviteľ právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03% zo sumy, s ktorou je
objednávateľ v omeškaní, za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má popri práve na zaplatenie úroku
z omeškania aj právo na náhradu škody, a to aj vo výške presahujúcej úrok z omeškania. V prípade,
ak objednávateľ je v omeškaní s platením čo i len časti ceny za vykonanie Diela v dĺžke viac ako
30 po sebe nasledujúcich dní, je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie Diela až do splnenia peňažného
záväzku pozastaviť alebo od tejto Zmluvy písomne odstúpiť.
V. Povinnosti Zhotoviteľa
V.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať textovú časť výrobkov spoločnosti na základe podkladov
zaslaných objednávateľom.
V.2 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ústne alebo písomne upozorniť objednávateľa
na stav, keď došlo k prerušeniu vykonávania Diela z dôvodu na jeho strane, alebo z dôvodov nie na
jeho strane.
VI. Povinnosti Objednávateľa
VI.1 Povinnosťou objednávateľa je poskytnúť zhotoviteľovi pri vykonávaní Diela zhotoviteľom
požadovanú potrebnú súčinnosť, ako aj aktívnu spoluprácu vrátane poskytnutia podkladov
potrebných pre vykonanie Diela.
VI.2 Za účelom riadneho vykonania a odovzdania Diela nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi
zabezpečiť pracovisko, kde bude dielo vykonávať.
VI.3 Podklady potrebné pre vykonanie Diela je za objednávateľa oprávnená poskytnúť
zhotoviteľovi PhDr. Mário Žáčik, ktorá je taktiež oprávnená za objednávateľa podpísať Protokol
o odovzdaní a prevzatí diela.

VII. Ochrana obchodného tajomstva a dôverných informácií
VII.1 Zmluvné strany sú si vedomé toho, že v rámci plnenia tejto Zmluvy:
a) si môžu úmyselne alebo opomenutím poskytnúť Dôverné informácie,
b) môžu ich zamestnanci získať vedomou činnosťou druhej strany alebo jej opomenutím prístup
k Dôverným informáciám druhej zmluvnej strany.
VII.2 Všetky Dôverne informácie prináležia výhradne odovzdávajúcej resp. poskytujúcej strane
a prijímajúca strana sa zaväzuje vyvinúť pre zachovanie ich dôvernosti rovnaké úsilie, ako keby
išlo o jej vlastné Dôverné informácie. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje najmä zdržať sa
rozmnožovania a/alebo šírenia Dôverných informácií druhej strany (s výnimkou plnenia tejto
Zmluvy), neodovzdať ich alebo ich neposkytnúť tretej osobe, ani svojim vlastným
zamestnancom, zástupcom a zmluvným partnerom s výnimkou tých osôb, ktoré s nimi potrebujú
byť oboznámení, aby mohla byť plnená táto Zmluva. Každá zo zmluvných strán sa teda zaväzuje
nepoužiť Dôverné informácie druhej strany inak ako za účelom plnenia tejto Zmluvy.
VII.3 Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, považujú sa za Dôverné informácie všetky
informácie, podklady a údaje, ktoré sú alebo by mohli byť súčasťou obchodného tajomstva,
bankového tajomstva ako aj informácie, ktoré sú výslovne označené ako dôverné alebo z nich ich
dôvernosť nepochybne vyplýva, t.j. napr. popisy alebo časti popisov technologických procesov
alebo vzorcov, technických vzorcov a technického know-how, informácie o prevádzkových
metódach, procedúrach a pracovných postupov, obchodné alebo marketingové plány, koncepcie
a stratégie alebo ich časti, návrhy, zmluvy, dohody alebo iné ujednania s tretími stranami,
informácie o výsledkoch hospodárenia, o vzťahoch s obchodnými partnermi, o pracovnoprávnych
otázkach, o obchodných záležitostiach, o majetkových účastiach zmluvných strán na podnikaní
iných osôb, o majetkových účastiach iných osôb na podnikaní zmluvných strán a všetky ďalšie
informácie, ktorých zverejnenie prijímajúcou stranou by mohlo odovzdávajúcej strane spôsobiť
škodu alebo privodiť nemajetkovú ujmu.
VII.4 Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia sa za dôverné nepovažujú nasledovne uvedené
informácie, ktoré:
a) sa stali verejne známymi bez toho, aby to zavinila zámerne alebo opomenutím prijímajúca
strana,
b) mala prijímajúca strana legálne k dispozícii pred uzavretím tejto Zmluvy, pokiaľ tieto informácie
neboli predmetom inej, skôr medzi zmluvnými stranami uzavretej zmluvy dotýkajúcej sa ochrany
informácií,
c) sú výsledkom postupu, pri ktorom k nim prijímajúca strana dospeje nezávisle a je to schopná
doložiť svojimi záznamami alebo dôvernými informáciami tretej osoby,
d) po podpise tejto Zmluvy poskytne prijímajúcej strane tretia osoba, ktorá takého informácie
pritom priamo ani nepriamo nezíska od strany, ktorej patria.
VII.5 Ustanovenie tohto článku nie je dotknuté ukončením tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu
a jeho účinnosť trvá aj po ukončení tejto Zmluvy.
VII.6 Za porušenie povinnosti chrániť dôverné informácie sa nepovažuje poskytnutie takýchto
informácií orgánom, ktoré sú na vyžiadanie takýchto informácií oprávnené zo zákona.

VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia.
VIII.1 V prípade sporu vzniknutého medzi zmluvnými stranami z tejto Zmluvy alebo v súvislosti
s ňou sa zmluvné strany zaväzujú riešiť vzniknutý spor prednostne dohodou. V prípade, ak
k dosiahnutiu dohody nedôjde, je každá zo zmluvných strán oprávnená domáhať sa ochrany svojich
práv na vecne a miestne príslušnom súde resp. inom príslušnom orgáne.
VIII.2 Peňažný záväzok z tejto Zmluvy platený prostredníctvom banky je splnený
platenej sumy na účet veriteľa v jeho banke.

pripísaním

VIII.3 Objednávateľ sa zaväzuje používať Dielo takým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu alebo
porušeniu autorského práva autora a/alebo iného nositeľa práva Dielo použiť (najmä Zhotoviteľa
ako pôvodného nositeľa práva Dielo použiť), ako aj iných prípadne existujúcich práv podobného
charakteru k Dielu.
VIII.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku podľa tejto Zmluvy, ak ho nemôže
plniť v dôsledku omeškania Objednávateľa.
VIII.5 Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút,
úrokov z omeškania, ochrany obchodného tajomstva a dôverných informácií, nároku na náhradu
škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy, ako aj iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle
strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.
VIII.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaviazal nepostúpiť na tretie subjekty
pohľadávky voči objednávateľovi, ktoré vznikli v rámci plnenia tejto zmluvy, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
VIII.7 Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka,
Autorského zákona, Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov),
ako aj ustanoveniami iných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
VIII.8 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho po jednom pre každú zmluvnú
stranu.
VIII.9 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných číslovaných
a datovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
VIII.10 Táto Zmluva vzniká a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
VIII.11 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
potvrdenie toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne
podpísali.
VIII. 12 Prílohy: Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č.1. Cenová kalkulácia
V Beladice, dňa
Peter Andreánsky
Dlhá 368/26
971 01 Prievidza
IČO:
41 975 421
IČ DPH: SK1048449952

…………………………………..
Objednávateľ
Obec Beladice

……………………………………
Zhotoviteľ
Peter Andreánsky

