
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

I. 
Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 
l. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Zastúpené: Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom 
IČO: 00308767 
Bankové spojenie: VÚB Nitra 
Číslo účtu: 33422162/0200 

RNDr. Daniel Kollár, CSc- DAJAMA 
Obchodná 48, 8 l l 06 Bratislava 
Zastúpené: RNDr. Daniel Kollár, C c. 
IČO: 17 528 747 
DIČ: 1020159756 
IČ DPH: KI020159756 
Bankové spojenie: Tatra Banka Bratislava 
Číslo účtu: 2622081131/1100 
Telt~ón: 09183201 i5 
Elektronická pošta: dkollar@dajarna.sk 

IL 
Predmet zmluvy 

l. Zhotoviteľ sa za podmienok stanovených v tejto zmluve zaväzuje, že vykoná pre 
objednávateľa grafické a polygrafické spracovanie diela "Zlaté Moravce na starých 
pohľadniciach'· (ďalej "dielo"). Dielo .,Zlaté Moravce na starých pohľadniciach" bude 
plnofarebná publikácia na natieranom kriedovom papieri, bude mať 96 strán formátu A4, 
texty k pohľadniciam budú v slovenskom jazyku, popisky k pohľadniciam budú okrem 
slovenského jazyka ešte v anglickom a nemeckom jazyku. V predmete diela je 
zahrnuté zostavenie publikácie, spracovanie textov, použitie starých pohľadníc a ich úprava, 
grafický návrh, grafické spracovanie, preklady, jazyková a obsahová korektúra príprava 
tlačových podkladov v pdf, papier, tlač a dodanie publikácie do sídla objednávateľa. 

2. Technické parametre diela: 
Náklad: l 000 ks 
Formát: 21 O x 297 mm 
Rozsah: 96 str. + predsádky + polep 
Väzba: V - Sa. matné Iamino 
Chrbát: rovný 
Kapitálik: biely 
Balenie: á 5 ks do fólie 



III. 
Cena 

l. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v celom rozsahu čl. II. je dojednaná dohodou 
zmluvných strán podra § 3 zákona č. 1811996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a 
doplnkov a predstavuje sumu 9 990,- EUR bez DPH, t.z. lO 989,-EUR s DPH. 

2. Zhotovi tel' sa zaväzuje vyhotoviť zálohovú faktúru na 3 330.-EUR do 30.1 O. 2012 a 
objednávateľ sa zaväzuje uhradiť túto faktúru do 15. ll. 2012. Zhotoviter sa zaväzuje 
vyhotov iť celkovú faktúru do 5 dní po odovzdani diela a objednávater sa zaväzuje uhradiť 
faktúru do 31. 1. 2013. 

IV. 
Časové plnenie 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy objednáva tel' ovi do 15.12.2012. V prípade 
omeškania zhotoviteľa s dodaním predn1etu zmluvy sa predlžuje doba splatnosti celkovej 
faktúry podľa čl. III ods. 2 o počet dni omeškania zhotoviteľa s dodaním diela. 

V. 
Povinnosti zmluvných strán 

l. Objednávater sa zaväzuje vyhotovené dielo za podmienok tejto zmluvy prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy podl'a čl. II tejto zmluvy, za 
kvalitu prác a polygrafickú úprav11. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo po spracovaní jeho návrhu, t.j. ešte pred jeho tlačou predložiť 
objednávateľovi na jeho posúdenie a prípadné pred loženie pokynov. návrhov alebo 
pripomienok objednávatel'a na doplnenie, resp. úpravu diela. Pri vykonávaní diela 

postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný 
pokynmi objednávateľa, okrem pokynov, na ktorých plnení bude objednávateľ výslovne 
trvať. 

VJ. 
ank cie 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za 
omeškanie s plnením diela v termíne podra čl. IV. tejto zmluvy a to 0,1 %z ceny za každý 
deň omeškania. 

2. Zmluvné strany sa dohodli. že objednávater zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za 
oneskorenú úhradu faktúry podľa čl. III., tejto zmluvy a to 0,1 % z fakturovanej ceny za 
každý deň omeškania. 

VII. 
Vlastnícke právo k zhotovenému dielu 

l. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom prevzatia diela. 
2. pracované texty a fotografie knižnej publikácie sú predmetom autorského práva. 



VIII. 
Odstúpenie od zmluvy 

Odstúpiť od tejto zmluvy môže každá zmluvná strana iba písomne, a to len z niektorého 
z týchto dôvodov: 
l . Zhotoviter môže od zmluv) odstúpiť ak: 

a) objednávate!' oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podl'a 
tejto zmluvy, 

b) objednávate!' ani napriek upozorneniu zhotovitel'a nep lní svoje záväzky alebo 
je opakovane v omeškaní a tým znemožňuj e a lebo výrazne ohrozuje splnenie 
záväzkov zhotovite l'a . 

2. Objednávate!' môže odstúpiť od zmluvy ak: 
a) zhotovíte!' je aj napriek upozorneniu objednávatel'a nečinný, opakovane je 

v omeškaní alebo odmieta spo luprácu a tým výrazne znemožňuje alebo 
ohrozuje splnenie svojich záväzkov voči objednávatel'ovi vyplývajúcich z tejto 
zmlu vy, 

b) zhotovíte!' oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podl'a tejto 
zmluvy. 

Odstúpenie od zmluvy j e účinné dňom j eho doručenia druhej zmluvnej stane. 

lX. 
Ostatné ustanovenia 

l. Zhoto\'iteľ vyhlasuje, že nHÍ opráYnenie vykonávať činnosť v rozsal1u či. Il tejto zm luvy . 

X . 
Záverečné ustanovenia 

l. Pokiar nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyp i) \ aj úce 
Obchodným zákonníkom a normami platnými pre polygrafi ckú v),robu. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch t.ml uvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni j ej zverejnenia na stránke objednávatera. 

3. Zmluvu možno menit' a dopÍňať písomnými dodatkami , ktoré budú očís lované 
a odsúhlasené a podpísané oboma zmluvnými stranami . 

4. Obidve strany prehlasujú, že si túto dohodu prečítali , že táto nebola urobená v tiesni, ani 
za inak nevýhodných podmienok. 

5. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch z ktorých 2 obdrž í objednávater a 2 zhotovíte !'. 

V Zl . h M . h d v ~~~ ·~ ·1l atyc oravc tac , na ............... . 

(~ ............. ............... .............. 
objednávate!' 

V Brati slave dňa ... .1..f .. ľJ. .... ?!? (L 

l 
/J--dtuf RNDr. Dan id Kollár, CSc.- DAJAMA 

··············· ························Obchodn! 48, 811 06 BnmslaVll 
zhotovi tel' H~O· 11 528 747 

OIC: 1020159756 
- l-
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Dodatok č. 1 k 

ZMLUVE O DIELO 

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Objednávateľ: 

Zhotovi tel': 

Zmluvné trany 

Mesto Zlaté Moravce 
l. mája 2, 953 O l Zlaté Moravce 

Zastúpené: Ing. Petrom Lednárom, C c., primátorom 
IČO: 00308767 
Bankové spojenie: VÚB Nitra 
Číslo účtu: 33422162/0200 

RNDr. Daniel Kollár, C c - DAJAMA 
Obchodná 48, 811 06 Bratislava 
Zastúpené: RNDr. Daniel Kollár, C c. 
IČO: 17 528 747 
DIČ: l 020159756 
IČ DPH: K l020159756 
Bankové spojenie: Tatra Banka Bratislava 
Číslo účtu: 2622081131 / ll OO 
Telefón: 09 18320115 
Elektronická pošta: dkollar@dajama.sk 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.9.2012 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vykonanie 
grafického a polygrafického spracovania diela ,.Zlaté Moravce na starých pohľadniciach" 
(ďalej len "Zmluva''). 

l. 
Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy nasledovne: 

l. V článku III v ods. 2 sa vypúšťa prvá veta. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté. 



II. 
Záverečné u tanovenia 

l. Tento dodatok č. l je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých každá zo 
zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach. 

2. Tento dodatok č. l nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nas ledujúcim po dni jeho zverejnenia na stránke objednávateľa. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. l uzatvorili s lobodne, vážne a bez 
omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, 
jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. 

V Zlatých Moravciach, di1a . ... OáJ~ . ~.f~ V Bratislave dňa .~[}!!.: .. ~(2-

l 
................ ~td.. .. ....... . 

objednávateľ zhotoviteľ 

.. ''0~ Matenal spracovai~<.J:hu.t. .... 

l.a sprävnosr· •. ~r~·t-············· 
Dňa: . .1:.1~·.~1. .. J... ............. . 


