
 
Zmluva o dielo č. 71/2011 

 
uzatvorená podľa  § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 
 
 

medzi zmluvnými stranami:  
 

1. Objednávateľ:  Mestská časť Bratislava-Dúbravka 
                                        Žatevná č. 2, 844 02 Bratislava 
                                        Zastúpená: Ing. Jánom Sandtnerom, starostom 
                                        IČO: 603406 
                                        DIČ: 2020919120 
                                        Bankové spojenie: VÚB Bratislava-Dúbravka 
                                        číslo účtu: 10128031/0200 
                                        (ďalej len „objednávateľ) 
      2.  Zhotoviteľ:         Stredná odborná škola polygrafická 
                                        Račianska 190, 835 26 Bratislava  
                                        Zastúpená: Ing. Ladislav Kováč  
                                        IČO: 00894915 
                                        DIČ: 2020325186 
                                        Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.  
                                        číslo účtu:  
                                        (ďalej len „ zhotoviteľ“) 
 
 

Čl. I. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa 

čl. II. tejto zmluvy. 
2.  Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi 

dojednanú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy. 
 

Čl.II 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo:  

a) vypracovanie návrhu vizuálu mesačníka Dúbravský spravodajca vydávaného 
Mestskou časťou Bratislava-Dúbravka ( ďalej len  
„mesačník“ ) a grafického spracovania  názvu mesačníka podľa požiadavky 
objednávateľa, 

b) tlač mesačníka podľa dodaného podkladového materiálu a podľa špecifikácie 
uvedenej v bod.. 2 tohto článku,  

                c)   spracovanie dodaných fotografických a obrazových podkladov,   
                d)   zalomenie textu a obrazových podkladov jednotlivých čísiel mesačníka,  
                e)   vytvorenie jednotlivých čísiel mesačníka v elektronickej podobe vo formáte  
                      súboru pdf.,  
 



f) dodanie výtlačkov mesačníka objednávateľovi v dohodnutom termíne a na  
určené miesto.  
 

2. Špecifikácia diela:  
a) periodicita: mesačník,  
b) náklad: 16 500 ks výtlačkov, 
c) papier: ofsetový novinový 70 g,  
d) formát: A4, 
e) rozsah: 24 strán, 
f) text: 1+1 a obálka 2+1, 
g) farebnosť: dvojfarebná obálka, text čiernou farbou + doplnková zelená. 

 
 
 

Čl. III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

 
1. Práva a povinnosti zhotoviteľa:  

a) zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa predmetu tejto zmluvy  
špecifikovaného  v čl. II a za dohodnutú cenu,  

b) zhotoviteľ sa zaväzuje dodať návrh vizuálu mesačníka a grafického spracovania  
názvu mesačníka do 5 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy, 

c) zhotoviteľ sa zaväzuje graficky spracovať daný podkladový materiál a doručiť ho  
elektronickou formou na korektúru priebežne, najneskôr však do 3 pracovných 
dní (72 hodín) od dodania kompletných podkladových materiálov. Dňom dodania 
podkladových materiálov sa rozumie ktorýkoľvek pracovný deň, v ktorom boli 
v čase do 10:00 hod. dodané podkladové materiály. Za deň dodania podkladových 
materiálov, ktoré boli dodané po 10:00 hod. sa bude považovať deň nasledujúci 
po dni, v ktorom boli podkladové materiály dodané,  

d) v prípade, že objednávateľ bude požadovať tlač vopred zadefinovaných 2  
aktuálnych strán viažucich sa k významnej  udalosti (1. január, 1.máj, 1.jún, 1. 
september), posúva sa lehota na dodanie zostávajúcich materiálov, ako 
samostatných príspevkov nepresahujúcich rámec zvolenej strany, o 2 pracovné 
dni neskôr (48 hodín), 

e) vytlačiť príslušné číslo mesačníka do 3 pracovných dní od dodania poslednej,  
objednávateľom podpísanej korektúry,  

f) zhotoviteľ sa zaväzuje hotové výtlačky mesačníka dodať na miesto vopred  
dohodnuté s objednávateľom,  

g) zhotoviteľ sa zaväzuje dodať hotové výtlačky mesačníka najneskôr do 
nasledujúceho dňa po dni vytlačenia mesačníka,  

h) zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím  
nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom,  

i) zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené nesprávnych použitím  
podkladov poskytnutých objednávateľom. 

    
 
 
 
 
 



 
 
2. Práva a povinnosti objednávateľa: 

a) objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu v  
súlade s čl. IV. tejto zmluvy, 

b) objednávateľ sa zaväzuje dodať zhotoviteľovi v prípade potreby aktualizačné 
zmeny a doplnenia chýbajúcich častí textu a fotografií najneskôr 3 pracovné dni 
pred termínom odovzdania vytlačeného mesačníka. 
 
 

Čl. IV 
Cena diela a platobné podmienky 

 
1. Cena za vytvorenie diela podľa čl. II tejto zmluvy je určená na základe vzájomnej 

dohody zmluvných strán. 
2. Výška ceny za vykonané dielo bez DPH je 2 133,16 Eur. Celková cena za jedno 

vyhotovenie Dúbravského spravodajcu s DPH je 2 559,79 Eur. Celková cena za 1 
stranu výtlačku mesačníka s DPH je 106,6579 Eur (celková cena za jedno vyhotovenie 
mesačníka s DPH/17 000náklad/ 24 strán.  

3.  Po odovzdaní hotových výtlačkov mesačníka zhotoviteľ vystaví za každé jednotlivé 
vyhotovené číslo mesačníka faktúru s lehotou splatnosti 15 dní odo dňa doručenia 
faktúry objednávateľovi. 

 
 

Čl. V 
Zmluvná pokuta 

 
1. V prípade oneskorenia platby po termíne splatnosti je zhotoviteľ oprávnený účtovať si 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. 
2. V prípade oneskorenia vyhotovenia jednotlivých čísiel mesačníka a v prípade 

oneskorenia dodania vyhotovených výtlačkov jednotlivých čísiel mesačníka je 
objednávateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý deň 
omeškania. 

 
 

Čl. VI 
Doba trvania zmluvy 

 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.mája 2012. 
 
 

Čl. VII 
Skončenie zmluvy 

 
1. Zmluva zaniká:  

a) uplynutím času, na ktorý bola dohodnutá, 
b) dohodou zmluvných strán, 
c) výpoveďou,  
d) okamžite, pri hrubom porušení zmluvných povinností zmluvných strán, 

v prípade nedodržania termínov,  alebo zlej výrobnej kvality. 



2. Túto zmluvu je možné vypovedať len písomne. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína                  
      plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. 
 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všetky zmeny, dodatky a prílohy k tejto zmluve sú zmluvné strany povinné vyhotoviť   
       písomne, predložiť druhej strane na posúdenie a nadobúdajú platnosť a účinnosť   
       podpisom obidvoch zmluvných strán. 
2. Zmluvné strany  zodpovedajú za škody, ktoré spôsobia druhej zmluvnej  

strane nedodržaním tejto zmluvy alebo zavineným konaním jednej zo zmluvných 
strán. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia  
príslušnými  ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov platných na území Slovenskej 
republiky. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ich prípadné spory vzniknuté na základe tejto  
zmluvy prednostne riešiť vzájomnými konzultáciami. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že budú navzájom  uznávať korešpondenciu aj v  
elektronickej podobe (e-mail), s výnimkou zmien, dodatkov a príloh zmluvy  a  
s výnimkou fakturácie. Kontaktnými e-mail adresami zmluvných strán sú: 

a) za objednávateľa: kosnac@dubravka.sk, krisko@dubravka.sk, 0917 350 084 
b) za zhotoviteľa: skola@polygraficka.sk 

6. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku, v dvoch rovnopisoch, z ktorých po 
jednom obdrží každá  zo zmluvných strán. 

7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu  zmluvnými  
stranami. 

8. Zmluvné strany súhlasia  s jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy, zhodne  
vyhlasujú, že úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že zmluva je prejavom ich 
slobodnej, vážnej , určitej  a zrozumiteľnej vôle, prejavenej bez tiesne. 

 
 
 
V Bratislave, dňa....5.5.2011..........                                    V Bratislave, .....29.4.2011........... 
 
    Objednávateľ:                                                                     Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
                      v.r.                                                                                              v.r. 
........................................................                                     .......................................................... 
            Ing. Ján Sandtner 
                      starosta                                                                                    konateľ 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka                                      Stredná odborná škola polygrafická 
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