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Zmluva o dielo SENČAN 054/14/07/ZoD 
uzatvorená v zmysle §§ 536 a násl.  Zákona  č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a § 1 ods. 3 písm. d) bod 2. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení ne-

skorších predpisov 

 

 

Zmluvné strany: 
 

MESTO  SENEC 

Sídlo:  Mierové námestie 8, 903 01 Senec 

Zastúpený:  Ing. Karol Kvár – primátor 

IČO:  00305065 

IČ DPH:  2020662237 

Bankové spojenie:  PRIMA BANKA Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:  SK 94 5600 0000 0066 0282 7002 

 (ďalej len ako „objednávateľ“) 

 
a 
 

Stredná odborná škola polygrafická 

Sídlo:  Račianska 190, 835 26 Bratislava 

zastúpená:  Ing. Roman Šíp – riaditeľ 

                    Ing.Peter Polák – vedúci úseku VOČ 

IČO:  00894915 

DIČ:  2020325186  

IČ DPH:  SK 2020325186 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:  SK22 8180 0000 0070 0048 7551 

Registrácia: Zriaďovacia listina vydaná Úradom Bratislavského samosprávneho kraja, č. OŠK-151/2002 zo 
dňa 01.09.2002. 
(ďalej len ako „dodávateľ“) 

 

 

1 Predmet zmluvy 

 

1.1 Dodávateľ bude objednávateľovi poskytovať polygrafickú výrobu mesačníka SENČAN pozostávajúcu 
z tlače, dokončovacieho spracovania, balenia a dopravy. Periodikum SENČAN bude v tejto konkrét-
nej technickej špecifikácii: 

náklad:  7 300 ks 

formát:  210x297 mm 

podklady:  *.pdf v tlačovej kvalite 

rozsah:  20 strán 

farebnosť: 4+4 

papier:  80 g/m
2
 bezdrevný ofsetový papier 

periodicita: 11 krát do roka 

balenie:  do fólie, štandardné balíky 

1.2 Dodávateľ je povinný vykonávať plnenie predmetu Zmluvy na svoje náklady, vlastné nebezpečenstvo, 
v dojednanom čase. 
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1.3 Objednávateľ sa zaväzuje vyhotovené číslo periodika v celom náklade od dodávateľa prevziať 
a uhradiť dodávateľovi cenu za vyhotovenie v zmysle tejto zmluvy. 

 

2 Cena a dodacie lehoty 

 
2.1 Cena za dodanie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona  

č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa cenovej ponuky predloženej dodáva-
teľom, ktorý sa zapojil do prieskumu trhu vykonaného objednávateľom. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dodať podklady vo formáte *.pdf v tlačovej kvalite pre zhotovenie predmetu 
zmluvy a v kvalite zodpovedajúcej všeobecným štandardom polygrafickej výroby. Podklady sa objed-
návateľ zaväzuje dodať v dostatočnom časovom predstihu určenom na vyhotovenie diela t.j. 3 pra-
covné dni pred požadovaným termínom vyhotovenia predmetu zmluvy. 

2.3  Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy objednávateľovi podľa tejto zmluvy, a to do 3 pracov-
ných dní pred koncom mesiaca, pričom Dodávateľ zodpovedá za akékoľvek grafické chyby a chyby v 
písaní, ktoré sa odlišujú od podkladov objednávateľa.  

2.4 Objednávateľ poskytne dodávateľovi 3 pracovné dni na vyhotovenie predmetu zmluvy. Ak objednáva-
teľ nedodá podklady k vyhotoveniu predmetu zmluvy v termíne stanovenom oboma zúčastnenými 
stranami, dodávateľ nie je viazaný výrobným harmonogramom. 

2.5 Cena za papier je stanovená na obdobie do konca kalendárneho roku pokiaľ cena papiera ne vzras-
tie o čiastku 5% ceny stanovenej za 1 kg papiera k termínu podpisu tejto zmluvy. V prípade nárastu 
cien papiera v priebehu kalendárneho roku 2014 o čiastku 5%, bude tento rozdiel prirátaný k celkovej 
cene po každej zmene cien papiera. Súčasná cenová ponuka papieta špecifikácie BO 80g/m2 formá-
tu 64x 45 je 800,- €/tona. Cena pre tlač, dokončovacie spracovanie, dopravu a balenie je určená po 
dohode oboch zúčastnených strán pri náklade 7 300 ks vo výške:  

Tlač, dokončovacie spracovanie, doprava a balenie: 

        Zmluvná cena spolu bez DPH:    1 542,34 € 

      20% DPH:     308,47 € 

       Zmluvná cena s DPH spolu:   1 850,81 € 

2.6 Cenu za dodanie predmetu zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a 
odošle objednávateľovi po spísaní dodacieho listu. Splatnosť faktúry je do 14 dní od termínu jej vy-
stavenia.  

2.7 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V opačnom prípade je objednávateľ 
oprávnený vrátiť vystavenú faktúru dodávateľovi. Lehota jej splatnosti začne plynúť doručením opra-
venej alebo novo vystavenej faktúry 

2.8 Pri omeškaní úhrady faktúry zo strany objednávateľa je dodávateľ oprávnený zastaviť výrobu nasle-
dujúceho čísla až do dňa úhrady celkovej ceny za predchádzajúce číslo. Súčasne je oprávnený do-
dávateľ faktúrovať odberateľovi penále z omeškania v súlade s platnou legislatívou. 

 

3 Vady diela 

Pri uplatňovaní nárokov z vád diela sa bude postupovať podľa príslušných ustanovení  Obchodného 

zákonníka.  

 

4 Balenie a miesto plnenia 

 

4.1 Dodávateľ dodá objednávateľovi náklad periodika SENČAN balený v štandardných balíkoch. 

4.2 Dodávateľ dodá a objednávateľ zabezpečí prevezatie predmetu zmluvy Slovenskou poštou so sídlom 
v Senci Bratislavská 1 v počte 7200 ks a 100 ks na MsÚ v Senci, Mierové námestie 8. 

 

5 Záverečné ustanovenia  

 

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a to od 01.09.2014. 
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5.2 Zmluvné strany môžu ukončiť platnosť zmluvy písomnou dohodou, alebo jednostrannou výpoveďou s 
3 mesačnou výpovednou lehotou, pričom výpoveď môže byť podaná v termíne po vytlačení čísla pe-
riodika SENČAN, najneskôr však do troch dní po prevzatí predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. 

5.3 Dodávateľ nie je viazaný touto zmluvou, ak objednávateľ neuhradí svoje pohľadávky voči dodávateľo-
vi. 

5.4 Prípadné zmeny dohodnutých podmienok je možné vykonať len písomným dodatkom k tejto zmluve 
so súhlasom oboch zúčastnených strán. 

5.5 Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a Občianskeho zákonníka. 

5.6  Zmluva je uzatvorená dohodou o celom jej obsahu. 

5.7  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 1.9.2014. 

5.8 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dodávateľdostane jedno vyhotovenie a objedná-
vateľ dostane dve vyhotovenia. 

5.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, že Zmluva bola uzatvo-
rená podľa ich vážnej a slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

 

Bratislava, dňa  23.7.2014 Bratislava, dňa                    .2014 

 

 

 

 

          „podpísané“                „podpísané“ 
 

.............................................................. ...................................................................... 

Za dodávateľa:  Za objednávateľa:     

Ing. Roman Šíp  Ing. Karol Kvár 

Ing. Peter Polák  


