
Zmluva o poskytovaní služby 
uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

Zmluvné strany 

Objednávatel': Mesto Zlaté Moravce 
sídlo: ul. l.mája 2,953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
Bankové spojenie: VÚB Nitra 
Č.účtu: 33422162/0200 
IBAN: SK22 0200 0000 0000 3342 2162 
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 

Názov: NOVOPRINT SLOVENSKO s.r.o. 
sídlo: Robotnícka 4,953 01 Zlaté Moravce 
zastúpený: Martin Čambor 
IČO: 31 416578 
DIČ: 2020384135 
email: info@novoprint.sk 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 
Č.účtu: 0234025622/0900 
IBAN: SK31 09000000000234025622 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy sú tlačiarenské služby, a to tlač Tekovských novín pre Mesto Zlaté Moravce 
s rozsahom spravidla 12 strán najedno vydanie a pri náklade spravidla 750 ks najedno vydanie (ďalej 
len "ďalej len tlačiarenské služby"). 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť tlačiarenské služby podľa Čl. 1 bodu I. tejto zmluvy 
a objednávateľ sa zaväzuje prevziať a zaplatiť cenu za poskytnuté služby podľa Čl. II tejto zmluvy. 

Článok II. 
Cena za poskytnutie služby 

l. Ceny za jednotlivé tlačiarenské služby ostanú počas platností tejto zmluvy nemenné. Cena za 
tlačiarenské služby predstavuje na jedno vydanie Tekovských novín o rozsahu 12 strán a náklade 750 
ks sumu 337,50,- eur bez DPH, čo predstavuje sumu 405,- eur s DPH. Bližšia špecifikácia ceny za 
jednotlivé tlačiarenské služby je uvedená v prílohe č.l, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Článok III. 
Termíny plnenia a miesto dodania 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť tlačiarenské služby podľa čl. I tejto zmluvy po podpise zmluvy 
na základe písomných objednávok objednávateľa spravidla raz mesačne. 
2. Poskytovateľ bude akceptovať objednávky zaslané poštou na adresu sídla poskytovateľa služieb, 
alebo zaslané e-mailom na e-mail: lucia.ciganova@novoprint.sk 
3. PredÍžené lehoty plnenia sa určia podľa preukázaného a dostatočne odôvodneného zdržania. 



Článok IV 
Platobné a fakturačné podmienky 

1. Poskytovatel'ovi služieb vzniká nárok na zaplatenie ceny podl'a Čl. II tejto zmluvy na základe 
riadneho plnenia predmetu zmluvy podl'a Čl. II tejto zmluvy, t.j. po dodaní každého vytlačeného 
vydania Tekovských novín. 
2. Poskytovatel' služieb nemá nárok na uhradenie preddavku ani zálohy. 
3. Objednávatel' uhradí zmluvnú cenu poskytovatel'ovi služieb po poskytnutí služby za každú tlač 
Tekovských novín na základe faktúry vystavenej poskytovateľom služieb. Prílohou faktúry bude 
dodací list, podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán. 
4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní predmetu zmluvy, t.j. po dodaní každého vytlačeného vydania 
Tekovských novín. Poskytovateľ služieb riadne faktúry vystaví a odošle, alebo osobne doručí do 
podateľne objednávateľa. 

5. Lehota splatnosti faktúry je 20 kalendárnych dní od dátumu doručenia faktúry objednávateľovi. 
6. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s ustanoveniami Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti v súlade s uvedeným 
ustanovením, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi služby na doplnenie. V takom 
prípade lehota splatnosti faktúry neplynie, prerušuje sa až do dátumu doručenia opravenej faktúry. 
Dôvod vrátenia faktúry je objednávatel' povinný na faktúre vyznačiť. 

Článok V 
Zabezpečenie záväzkov - úrok z omeškania 

1. V prípade omeškania poskytovateľa služieb s dodaním predmetu zmluvy podľa Čl. III bodu I. tejto 
zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u poskytovateľa služieb úrok z omeškania dodania 
vo výške 0,025% za každý začatý deň omeškania z dohodnutej ceny s DPH pre jedno vydanie 
Tekovských novín. 

Článok VI 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovatel' služieb je povinný poskytnúť tlačiarenské služby riadne, v plnom rozsahu a 
v dohodnutom termíne. 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
nad<;>búda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 
dop!ňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
doplňajú niektoré zákony. Uzatvára sa na dobu určitú od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 
31.3.2015. 
2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia byť vypracované v písomnej forme, musia 
byt' dohodnuté, odsúhlasené oboma zmluvnými stranami a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán. 
3. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovol'ne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
4. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 
jednom rovnopise. 
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