ZMLUVA O DIELO
(ďalej len zmluva)
podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb
I.
Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Obec Palota
Obecný úrad Palota č. 45, 068 01 Palota
Zastúpený: Mgr. Vasiľ Bomberovič (starosta obce)
IČO: 00323373
DIČ: 2021173704
Bankové spojenie: Prima banka a.s. – pobočka Medzilaborce
IBAN: SK86 5600 0000 0089 0528 2002
E-mail: obecpalota@zoznam.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Mgr. Martin Drobňák, Drobi – History & Tourism
Hudcovce č. 105, 067 45 Topoľovka
Zastúpený: Mgr. Martin Drobňák
IČO: 46203117
DIČ: 1083333427
Bankové spojenie:
IBAN: SK35 1100 0000 0029 2885 6868
E-mail: drobihistory@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)
II.
Preambula
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa §117 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal zhotoviteľ.
III.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je spracovanie vydanie knižnej publikácie o obci Palota, ktoré je realizované v rámci
cezhraničnej spolupráci s poľskými partnermi v rámci mikroprojektu „Kroky života na hranici“.
Predmetom zmluvy je spracovanie obsahovej a grafickej časti publikácie, tlač a následná distribúcia do sídla
objednávateľa.
Príprava a realizácia publikácie o obci Palota a cezhraničnej spolupráci s poľskými partnermi pozostáva z:
príprava textovej časti a obrazovej časti publikácie (min. 35 normostrán - text v slovenskom jazyku, min. 35
normostrán - text v poľskom jazyku, min. 20 fotografií)
jazyková a odborná korektúra
grafická príprava tlačového pdf - min. 70 strán (formát A4, minimálne 70 strán, CMYK)
zalomenie, sadzba
tlač (formát A4, min. 70 strán, plnofarebná, CMYK, tvrdá väzba obálky, lesklý papier min. 125 g/m2, 1000 ks)
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Zhotoviteľ je povinný zapracovať pripomienky objednávateľa k návrhu, resp. priebežne s ním koordinovať prácu pri
tvorbe výstupu. Grafický a textový návrh bude odsúhlasený zástupcom objednávateľa na základe emailovej
komunikácie. Zhotoviteľ zodpovedá za obsahovú, textovú a redakčnú prípravu materiálov, grafické spracovanie,
ofsetové práce a dodávku.
IV .
Dodacie podmienky
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať plnenie predmetu zmluvy do 30. 04. 2021.
2. Miesto dodania: Obecný úrad Palota, Palota č. 45, 068 01 Palota.
3. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať.
4. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť so zhotoviteľom.
5. Spolu s predmetom dodania budú objednávateľovi odovzdané nasledovné doklady :
Daňový doklad a dodacie/preberacie listy spolu so všetkými ostatnými dokumentmi súvisiacimi s dodávaným
predmetom.
V.
Kúpna cena
1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na cene za vykonanie diela podľa čl. III. tejto zmluvy v sume 11 890 €; na
základe výsledku súťaže verejného obstarávania. Dohodnuté ceny sú stanovené ako ceny v čase podpisu tejto
zmluvy.
2. Zmena dojednaných cien je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
3. Zhotoviteľovi bude uhradená cena na základe daňového dokladu (faktúry), iba za skutočne dodané dielo
(skutočne dodané ucelené časti diela), ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti
daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej
finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
4. V cene diela je zahrnutá doprava, vyloženie a inštalácia na adrese dodania. Ceny uvedené v zmluve zahŕňajú
všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky, teda aj DPH, hotové výdavky, náhradu za stratu času,
cestovné a telekomunikačné výdavky, vrátane miestnych telekomunikačných výdavkov a prepravného, úpravy
a ostatné náklady spojené s dodaním predmetných služieb.
VI.
Možnosť a spôsob úpravy ceny
Cenu diela je možno meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
právnych noriem napr. zmien DPH, daňových odvodov a to formou doplnkov odsúhlaseného oboma zmluvnými
stranami. Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom budúceho mesiaca nasledujúceho po podpísaní
doplnku ku zmluve. Nepodpísanie dodatku o zmene ceny do 30 dní od jej predloženia zakladá dôvody pre
ukončenie zmluvného vzťahu.
VII.
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru
1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo z dôvodu nedodržania akosti alebo množstva tovaru
špecifikovaného zmluvou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo, ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené touto
zmluvou, alebo ak má dielo vady. Za vady diela sa považuje aj dodanie iného diela, než určuje zmluva.
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VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Zhotoviteľ je povinný :
1. Dodať predmet kúpy objednávateľovi riadne a včas, v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave a
v dohodnutej kvalite na základe dohody, čo potvrdí v preberajúcom protokole, alebo podpísaním dodacieho listu.
2. Predmet kúpy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takéto dielo v obchodnom styku
na jeho uchovanie a ochranu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o NFP, strpieť výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Výsledný produkt nesmie neoprávnene zasahovať do práv tretích osôb (autorských a iných) a zhotoviteľ
garantuje, že v budúcnosti nebudú voči objednávateľovi vznesené žiadne ďalšie nároky. Verejný obstarávateľ ako
objednávateľ bude jediným oprávneným vykonávateľom majetkových práv k výslednému produktu. Zároveň
zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi bezodplatne výhradný súhlas na použitie výsledného produktu akýmkoľvek
spôsobom v neobmedzenom rozsahu, ako aj súhlas na úpravu a zároveň udeľuje objednávateľovi bezodplatne
výslovný súhlas s prenechaním výsledného produktu tretím osobám v neobmedzenom rozsahu.
Objednávateľ je povinný:
1. Zaplatiť za dielo kúpnu cenu a prevziať dielo v súlade s touto zmluvou.
IX.
Zmluvné pokuty
1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy si dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty:
a) Za omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu kúpy je objednávateľ oprávnený žiadať zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z hodnoty predmetu kúpy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok
objednávateľa na prípadnú náhradu škody.
b) Za omeškanie objednávateľa so zaplatením kúpnej ceny má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške
0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.
X.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci
Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia diela.
XI.
Záruka
Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka obvyklá pre tento typ diela.
Počas záruky zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť
na svoje náklady.
Nedodržanie technických a kvalitatívnych požiadaviek predmetu zmluvy bude posudzované ako nevyhovujúce
a reklamovateľné.
Zhotoviteľ ručí za predmet plnenia, t.j. za to, že v čase prevzatia a počas plynutia záruky má predmet zmluvy
požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú technickým normám a parametrom špecifikovaným v bode III. tejto
zmluvy a vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách.
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XII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma zmluvnými
stranami.
3. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr.
vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa,
zmena bankového spojenia) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenia zmluvy zo strany
zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní
odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v
dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ 2 a zhotoviteľ 1
vyhotovenie.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade neschválenia žiadosti
o NFP, alebo ak výsledky kontrol neumožňujú financovanie, pokiaľ ešte nešlo k plneniu so žiadnej strany, a to bez
akýchkoľvek sankcií, o čom bude zhotoviteľ písomne informovaný.
6. Zhotoviteľ súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom-objednávateľom, ktorej sa stal
víťazom.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje
podpisy.

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

V Hudcovce, dňa 5. 3. 2021

V Palote, dňa 5. 3. 2021

_________________________
Mgr. Martin Drobňák

_________________________
Mgr. Vasiľ Bomberovič
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