
1. 

Zmluva o poskytovaní služby 
Uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

Názov: 
Síd lo: 
I ČO : 

Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 
ul. 1 mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
00308676 

Štatutárny zástupca: Ing. Serafína Ostri hoňová , primátorka mesta 

(ďalej len „objednávate!"') 

2. Názov: 
Sídlo: 
IČO: 

Richard Horný 
Hradská 231, 966 54 Tekovské Nemce 
46606823 

štatutárny zástupca: Richard Horný 

(ďalej len „poskytovateľ") 

Č lánok 1 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa nasledovné služby: 
grafické a technické spracovan ie regionálneho periodika Tekovských novín v rozsahu spravidla 12 
strán na jedno vydanie, s predpokladanou periodicitou max. 12 vydaní ročne v rozsahu podľa bodu 2 
tohto článku a záväzok objednávateľa uhrad iť poskytovateľovi za poskytovanie týchto služieb 
dohodnutú odmenu. 

2. Rozsah čin ností grafického a technického spracovania: elektronické publikovanie, sadzba a úprava 
fotografií (CMYK), prepress (vyradenie strán), jazykové korektúry a činnosti spojené s elektronickým 
publikovaním. 

Článok II. 
Platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi za poskytnuté služby - grafické a technické spracovanie 
uvedené v článku 1., bod 1 a 2, uhradiť sumu 408,00 eur za jedno vydanie Tekovských novín 
v rozsahu 12 strán, a to na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom a doručenej Objednávateľovi. 
V prípade rozšírenia rozsahu vydania Tekovských novín na základe požiadavky Objednávateľa (t.j. 
nad rozsah 12 strán na jedno vydanie) si Poskytovateľ v zmysle predloženej cenovej ponuky účtuje za 
každú ďalšiu stranu sumu 34,00 eur. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na zúčtovacom období za poskytnuté služby mesačne a to tak, že 
Poskytovateľ vyfakturuje Objednávateľovi dohodnutú odmenu, so všetkými náležitosťami daňového 
dokladu, so splatnosťou 15 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. 

Článok III. 
Doba trvania a skončenie zmluvného vzťahu 

1. Zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31 .5.2016. Táto zmluva sa ukončuje k 31.5.2016 bez ohľadu 
na počet spracovaných vydaní Tekovských novín . 
2. Obidve zmluvné strany majú právo Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu doručením 
doporučeného listu druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začne plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede na adresu druhej zmluvnej strany 
uvedenú v záhlaví Zmluvy. 
3. Zmluvu možno ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán. 



Článok IV. 
Ostatné práva a povinnosti 

1. Poskytovateľ je povinný grafické a technické spracovanie daného vydania Tekovských novín 
vykonať a Objednávateľovi odovzdať v termíne podľa požiadavky Objednávateľa uvedenej 
v objednávke, resp. v žiadosti zaslanej poskytovateľovi elektronickou poštou . V prípade omeškania 
s vykonaním služby má Objednávateľa právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 O,- eur za každý deň 
omeškania. 
2. Objednávateľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu , resp. že neposkytne materiály 
týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám. 
3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a 
informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory, súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy, prednostne 
rokovaním zástupcov zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni dohodou, je ktorákoľvek zo zmluvných 
strán oprávnená podať žalobu na súd SR. 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmena, zrušenie a doplnenie Zmluvy je možné len písomnou dohodou zmluvných strán, urobenou 
vo forme očíslovaných dodatkov. 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť v akejkoľvek forme, urobia všetky 
potrebné úkony a budú postupovať tak, aby neboli porušené alebo ohrozené práva druhej zmluvnej 
strany. 
3. Zmluvná strana bezodkladne oznámi druhej zmluvnej strane zmeny znenia obchodného mena, 
každú zmenu svojej adresy platobného miesta, právnej formy, ako aj každú zmenu, ktorá je právne 
významná, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zmluvný vzťah založený Zmluvou sa spravuje slovenským 
právnym poriadkom. 
5. Relevantné údaje o Objednávateľovi budú postúpené tretím osobám, ktoré pracujú na základe 
poverenia Poskytovateľa len so súhlasom Poskytovateľa. 
6. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich právny vzťah 
založený touto Zmluvou sa bude spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis pre Poskytovateľa a tri pre 
Objednávateľa. 
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke objednávateľa . 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 
Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

V Zlaté Moravce, dňa 1 B. JÚN 2015 V Tekovské Nemce, dňa 
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Ing. Serafína Ostrihoňová J;;J_\ 
primátorka mesta \.~ 
Objednávateľ ťJ' 

® ~ 
<(41É Mo<0 

Poskytovateľ 


