
1.1 Objednávateľ: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
e-mail: 
(ďalej len „objednávateľ') 

ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

Článok I 
Zmluvné strany 

Mesto Prievidza 
Námestie slobody 14, 97101 Prievidza 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
00318442 
2021162814 
VÚB, a.s. pobočka Prievidza 
16626-382/0200 
0904 752 696,046/5179 156 
ivona.voitasova@prievidza.sk 

a 
1.2 Zhotoviteľ: 
Miesto podnikania: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
(ďalej len „zhotoviter) 

Norbert Burkuš 
Ul. Súbežná 37/5,971 01 Prievidza 
40 180 859 
1034039721 
Československá obchodná banka, a.s. 
4005392136/7500 

uzatvárajú zmluvu o dielo s týmto obsahom a za týchto podmienok: 

Článok II 
Forma verejného obstarávania 

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania vykonaného podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a príkazného listu primátorky mesta Prievidza č. 
2/2015. 

Článok III 
Predmet zmluvy 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola objednávateľom vybraná ako 
najvýhodnejšia, v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa dielo, ktoré 
spočíva v zhotovení nástenného kalendára na rok 2016 s pracovným názvom Prievidzskí maliari (ďalej len 
„kalendár"). 
3.2. Špecifikácia predmetu zmluvy: 

- formát: A3 na výšku 32 x 45 cm, 1 +12 listov 
- papier: vnútro 170 g r matný natieraný 
- podložka: 32 x 50 cm, kartón, resp. krieda 250 gr 
- farebnosť: 4+0 
- . viazanie: špirála s očkom na zavesenie 

odborný text v rozsahu maximálne tri normostrany A4 
zhotovenie digitálnych farebných fotografických záberov -12 kusov 

- skenovanie existujúcich fotografií a pohľadníc -12kusov 
- náklad: 1 500 kusov v jazykovej mutácii slovenský jazyk. 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané dielo prevezme a za jeho vykonanie zaplatí dohodnutú cenu. 

mailto:ivona.voitasova@prievidza.sk


Článok IV 
Práva a záväzky zmluvných strán 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zhotoviť za odplatu dielo uvedené v článku III. bod 3.1. a vyšpecifikované 
v článku III. bod 3.2. tejto zmluvy a odovzdať ho poverenému zamestnancovi objednávateľa - PhDr. Ivona 
Vojtášová, vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu MsÚ Prievidza, tel. číslo 0904 752 696,146/5179156. 
4.2. Zhotoviteľ pri zhotovení diela dodrží všeobecne záväzné právne predpisy a platné technické normy. 
4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa pri zhotovovaní diela bude riadiť pokynmi a požiadavkami objednávateľa. 
4.4. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu vykonaného diela uvedeného v článku III. bod 3.1. a vyšpecifikované 
v článku III. bod 3.2. tejto zmluvy. 

Článok V 
Termíny plnenia 

5.1. Termíny plnenia sú stanovené dohodou zmluvných strán pre jednotlivé časti diela nasledovne: 
a) objednávateľ poskytne zhotoviteľovi kompletné grafické podklady do 31. júla 2015, 
b) zhotoviteľ predloží objednávateľovi na posúdenie grafický návrh kalendára do 31. augusta 2015, 
c) zhotoviteľ zabezpečí dodanie diela do skladu objednávateľa najneskôr do 30. septembra 2015. 
5.2. Dodržanie termínov plnenia závisí od riadneho a včasného spolupôsobenia obidvoch zmluvných strán. 

Článok VI 
Cena a platobné podmienky 

6.1. Zmluvné strany si stanovili cenu za dielo na základe dohody o cene podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov vo výške 3 824 €, slovom tritisíc osemstodvadsaťštyri eur. 
6.2. Cena za dielo je konečná a oboma zmluvnými stranami akceptovaná. 
6.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo prevodným príkazom na základe faktúry vystavenej 
zhotoviteľom, splatnej do 30 pracovných dní od jej doručenia objednávateľovi. 
6.4. Za deň zaplatenia faktúry sa považuje deň, kedy je uhradená čiastka pripísaná v prospech účtu zhotoviteľa. 
6.5. Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú platcami DPH. 

Článok VII 
Zodpovednosť za vady a záruka 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s touto zmluvou. 
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady diela 
vzniknuté po jeho prebrati zodpovedá iba vtedy, ak porušil povinnosti uvedené v tejto zmluve. 
7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nepravosť či nevhodnosť, 
prípadne na vady objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití aj naďalej trval. 
7.4. V prípade dodania diela s vadami zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,5 % z ceny 
reklamovaného diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nieje dotknuté právo na náhradu škody. 

Článok VIII 
Zmluvné pokuty 

8.1. Ak zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia a odovzdania diela dohodnutý v tejto zmluve, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za dielo za každý deň omeškania. 
8.2. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnuté podmienky uvedené v tejto zmluve, má objednávateľ nárok na 
zníženie ceny vo výške 10 % z ceny za dielo. 
8.3. Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vznikne zhotoviteľovi nárok na zaplatenie 
vzniknutých nákladov. Ich výška bude stanovená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa nedosiahne 
dohoda o výške nákladov, požiada zhotoviteľ o rozhodnutie súd. 



8.4. V prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, je povinný zaplatiť úroky 
z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za dielo za každý deň omeškania. 
8.5. V prípade bezdôvodného jednostranného odstúpenia od tejto zmluvy zaplatí vzniknuté náklady tá zmluvná 
strana, ktorá od zmluvy odstúpila. 

Článok IX 
Záverečné ustanovenia 

9.1. Zmluva zaniká: 
a) dňom úplného splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich obidvoma zmluvnými stranami 
b) výpoveďou s výpovednou lehotou sedem dní odo dňa doručenia jej písomného vyhotovenia druhej zmluvnej 
strane. 
9.2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
9.3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a ich platnosť je podmienená písomným 
súhlasom oboch zmluvných strán. 
9.4. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a 
Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou. 
9.5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán 
dostane po podpise dva exempláre. 
9.6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, bez akéhokoľvek nátlaku, nie 
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. S jej obsahom sa podrobne oboznámili, úplne mu 
porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 


