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Zmluva o dielo 
(§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 

 
                    číslo: 03/TVK/2018 

 

zmluvné strany 
 

 

Objednávateľ: Regionálna rozvojová agentúra Svidník 
MUDr. Pribulu 1 

089 01  Svidník 

zapísaný: Krajský úrad Prešov, č. rozh.: 97/00712/PA 

IČO: 35519274 

DIČ: 2020785712 

 zastúpený: Ing. Mironom Mikitom, riaditeľom 

 štatutárnym zástupcom spoločnosti  

bankové spojenie: VÚB, a.s. 

číslo účtu: 322341/5200 

IBAN: SK78 5200 0000 0000 0032 2341   

 (ďalej už len ako objednávateľ) 
 

a 
 

Zhotoviteľ: ADIN, s.r.o. 

 Dubová 2 

 080 01 Prešov 

 zapísaný: OR u OS Prešov, oddiel: s.r.o., vložka č. 14586/P 

IČO: 36490121 

DIČ: 2021768221 

IČ DPH: SK2021768221 

zastúpený: Róbertom Vicom, konateľom 

štatutárnym zástupcom spoločnosti  

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2622038299/1100 

IBAN: SK19 1100 0000 0026 2203 8299 

(ďalej už len ako zhotoviteľ) 

 

 

Čl. I. 
 

Predmet diela 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť Tlač Publikácie Duchovné a materiálne poklady 

valašskej kolonizácie v rámci realizácie projektu pod názvom „Trasa valašskej kultúry“ v zmysle 

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.01.00.00-18-0068/16-00, podporeného z Programu 

cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020. 
 

Tlač Publikácie Duchovné a materiálne poklady valašskej kolonizácie bude pozostávať z grafického 

spracovania publikácie, prípravy do tlače a tlače publikácie. Bližšia špecifikácia publikácie: počet 1500 

ks, 128 strán, formát A4, tvrdá väzba V8, lamino lesklé, vnútro papier 150 g natieraný lesklý, 

plnofarebná obojstranná tlač. 
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Predmet zákazky bude realizovaný v súčinnosti s Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník a v zmysle 

jej pokynov. Bližšie informácie poskytne zástupca Regionálnej rozvojovej agentúry Svidník, č. tel.: 

+421 54 788 1390, e-mail: rrask@vl.sk. 

 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosť v bode 1 tohto článku a je na to plne 

kvalifikovaný. 

 

 

Čl. II. 
 

Doba vykonania diela 
 

1. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie predmetu diela t. j. zabezpečí Tlač Publikácie Duchovné a materiálne 

poklady valašskej kolonizácie v termíne 19.09.2018 - 30.10.2018. Dodržanie termínu vykonania diela je 

závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. 

 

 

Čl. III. 
 

Cena diela a platobné podmienky 
 

1. Cena diela za predmet uvedený v čl. I. tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je odsúhlasená obidvomi zmluvnými 

stranami. 
 

 

 

2. Cena diela je stanovená nasledovne: 

Tlač Publikácie Duchovné a materiálne poklady valašskej kolonizácie v rámci realizácie projektu pod 

názvom „Trasa valašskej kultúry“ v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku                           

č. PLSK.01.00.00-18-0068/16-00, podporeného z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A 

PL-SK 2014-2020: 
 

Publikácia Duchovné a materiálne poklady valašskej kolonizácie: 
 

1 ks bez DPH 9,80 EUR 

1500 ks bez DPH 14 700,00 EUR 

1 ks s DPH 10,78 EUR 

1500 ks s DPH 16 170,00 EUR 
 

Cena celkom predstavuje čiastku: 16 170,00 EUR 
 

slovom: šestnásťtisícjednostosedemdesiat EUR 00/100 
 

Zhotoviteľ je platcom DPH. 

Dohodnutá cena je  konečná a nie je možné ju meniť dodatkami ku zmluve.  

 
 

3. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu zhotoviteľovi na základe doručenej faktúry, ktorú zhotoviteľ  

vystaví  po  riadnom  odovzdaní  predmetu  diela  a jeho prebratí objednávateľom.  
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Čl. IV. 
 

Vykonanie diela 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť všetky informácie potrebné ku vyhotoveniu diela v stanovenom 

termíne podľa požiadaviek zhotoviteľa a zabezpečiť zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní predmetu 

diela na základe jeho požiadavky. 
 

 

2. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o priebehu prác a a výstupy priebežne konzultovať s 

objednávateľom. 
 

 

Čl. V. 
 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi, že zhotoví dielo podľa Čl. I tejto zmluvy na svoje 

nebezpečenstvo, riadne a v dohodnutom čase.  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa 

prevziať a zaplatiť mu za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

 

3. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bližšie požiadavky na zabezpečenie predmetu diela a zabezpečí 

zhotoviteľovi súčinnosť pri jeho vykonávaní. 

 

 

Čl. VI. 
 

Práva zo zodpovednosti za vady diela 
 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 

2.  Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady diela u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení a to 

písomne. 

3.  V písomnej reklamácii je objednávateľ povinný vadu stručne, ale dostatočne popísať, zároveň navrhne 

čas a spôsob požadovaného odstránenia reklamovanej vady. 

4.  O odstránení vady spíšu zmluvné strany zápis. 
 

 

Čl. VII. 
 

Uistenia a záruky 
 

1.  Obidve zmluvné strany sa týmto vzájomne uisťujú a zaručujú si:  

- že sú riadnymi právnymi subjektmi s plnou právnou spôsobilosťou, oprávneniami k takému úkonu, ako 

je uzavretie tejto zmluvy a prevzatie záväzku z nej plynúceho; 

- že ich zákonný zástupcovia sú riadne zmocnení a vybavení oprávnením k jednaniu a podpisu tejto 

zmluvy; 

- že podpísaním zmluvy tato zakladá pre obe zmluvné strany právne platné a zaväzujúce zmluvné 

záväzky.  
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Čl. VIII. 
 

Zmluvné pokuty 
 

1.  V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v dohodnutom termíne zaplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 

 

 

Čl. IX. 
 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 19. septembra 2018 do 30. novembra 2018. 
 

3. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou, sa postupuje podľa ustanovení 

obchodného zákonníka. 
 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 1 originál. 
 

5. Zmenu zmluvy možno urobiť iba písomne. Ak sa v priebehu vykonávania prác vyskytne potrebné 

uskutočnenie, ktoré nebolo možné predvídať, musí byť dohodnuté jeho vykonanie v podobe dodatku tejto 

zmluvy, čo musí byť v súlade s platnou legislatívou. 
 

 

 Čl. X.  
 

Zástupcovia zmluvných strán 
 

1. Vo všetkých veciach tejto zmluvy konajú: 

 

- za objednávateľa: Ing. Miron MIKITA, riaditeľ RRA Svidník  
 

- za zhotoviteľa: Róbert Vico, konateľ ADIN, s.r.o. 

   

Vo Svidníku, dňa 19.09.2018 

 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Miron MIKITA Róbert Vico 

Regionálna rozvojová agentúra Svidník ADIN, s.r.o. 

 objednávateľ  zhotoviteľ 


