
ZMLUVA O DIELO 

Činnosti zabezpečujúce dotazníkový prieskumu 
informovanosti obyvateľov 

uzavretá podla § 536 8 nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v zneni nesk. 
zákonov 

1. Zhotovite f 
so sfdlom: 
IČO , 
DiČ , 
It DPH: 
Bankove spojenie : 
tislo účtu : 

(ďalej len .,zmluva") 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

GB Con su It, s.r.o. 
Svätoplukova 42 , 010 01 žilina 
44651 791 
2022769067 

Právna forma: právnická osoba 
tilina, oddiel: Sro, 

v Obchodnom registri Okresného súdu 
číslo 50904/L 

(ďalej ,.zhotoviter) na strane jednej 

, 
2. Objednlivatcl' 
so sídlom: 

Mesto Krás no nad Kysucou 
1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 
00314072 IČO, 

DiČ , 
štatutárny orgán: 

2020553073 
Ing. Jozef Grapa, štatutarny zástupca 

Právna fenna: samospravna obec pacHa zákona SNR Č . 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadeni 

(ďalej .objednávater) na strane druhej ; 

(ďalej zhotoviter a objednavater spolu aj ako .zmluvné stran)"'). 

Článok I 
Predmet zmluvy 

1. Zhotoviter sa zaväzuje zhotoviť pre objednavatera dielo vypracovanie textov, grafickej 

úpravy dotaznlkov a naslednej distribúcie v rozsahu 194 hodin , Tlač dokumentov 
4000 kusov. tinnosti zabezpečujúce dotaznlkový prieskumu informovanosti 
obyvaterov pre projekt: .Navštívme sa cez monitor'" - zlepšenie informovanosti a 
komunikácie medzj regiônm i v slovensko - českom pohranič r". financovaného 
z Operačného programu ceZhraničnej spolupráce Slovenská Republika - Česká 
Republika 2007 - 2013 

2. Objednávater sa zaväzuje poskytnúť zhotoviterovi potrebnu sučinnosť a vytvoriť 

podmienky pre zhotovenie diela, najmä dodať zhotoviterovi účtovné a iné podkladové 
materiály potrebné na vypracovanie diela a na vyhotovenie ostatných materialov a 

dokumentacie podra odôvodnených požiadaviek zhotovitera. 
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Predmet zmluvy 

1. Zhotovíter sa zaväzuje zhotovíl' pre objednávateTa dielo vypracovanie textov, grafickej 
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2. Objednávater sa zaväzuje poskytnút zhotoviteroví potrebnú súčinnost a vytvoriť 

podmienky pre zhotovenie diela, najmä dodat zhotoviterovi účtovné a iné podkladové 
materiály potrebné na vypracovanie diela a na vyhotovenie ostatnych materiálov a 

dokumentácie podra odôvodnenych požiadaviek zhotovitera. 
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Článok II. 
Cena za dielo 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo: 

3. Vypracovanie textov. grafickej úpravy dotazníkov a následnej distribúcie v rozsahu 

194 hodin 

Cena je 2 793.60 EUR s DPH 

4. Tlač dokumentov 4000 kusov 

očet Kuso 

Cena za tlač dokumentov je 1 104,00 EUR s DPH 

2. Cena za dielo predstavuje sumu sume 3 897,60- EUR s DPH Cena za dielo predstavuje 
konečnú čiastku. Zhotoviteľ je platcom DPH od 29.3.2010 

3. Cenu za dielo určenú podľa ods. 1 tohto článku je možné meniť len na základe dohody 
zmluvných strán vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve. 

4. Ak objednávatef prejavi záujem o poskytnutie ďalš rch služieb zhotoviteľa , ktoré nie sú 
predmetom tejto zmluvy, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ich poskytnuti vo forme 
pisomného dodatku k tejto zmluve. 

Článok III. 
Platobné podmienky ceny za dielo 

1. Platobné podmienky ceny za dielo sú určené nasledovne: 

al Cenu za dielo podra čl. II , ods. 1 tejto zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť na 
účet zhotoviteľa nasledovne: 

I. čiastku podľa čl. II , ods. 1 tejto zmluvy vo je objednávateľ povinný po vypracovani 
predmetu diela uhrad iť na účet zhotoviteľa v lehote 90 dní odo dňa doručenia 
faktúry, pričom zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v deň nasledujúci po dni , 
kedy bolo dielo vykonané. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akákofvek čiastka určená pod ra tejto sa bude na účely 
tejto zmluvy považovať za uhradenú okamihom jej pripísania na účet druhej zmluvnej 
strany. 
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Článok IV, 
Vykonanie diela 

1, Zholoviter zodpovedá za formálnu stránku dotaznikov, pričom objednávater sa zaväzuje , 
že dodá zhotoviterovi všetky podklady potrebné na vypracovanie dotazníkov, Zhotoviter 
je povinný pri vypracovaní predmetu diela postupovat' v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi SR, 

2, Zhotoviter sa zaväzuje postupovat' pri vypracovani dotaznlkového prieskumu s náležitou 
odbomou starostlivosťou . 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviter je oprávnený predložiť návrh dolaznikov 
objednávaterovi za účelom preštudovania. Objednávater je oprávnený vznášať námietky 
k obsahovej stránke diela, pričom zhotoviter je povinný prih liadnuť na dôvodné 
pripomienky alebo zistené nedostatky a tieto bez zbytočného odkladu odstránil'. 

Článok V. 
Óalšie zm luvné dohody 

1. Zhotoviler nezodpovedá za obsah dodaných podkladových materiálov, účtovných 

dokladov a inej dokumentácie, ktorá mu bolo dodaná objednávaterom ako dokumentácia 
potrebná na zhotovenie dotazníkov (ďalej len .podklady"), 

2. Zmluvne strany berú na vedomie , že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzavretlm 
tejto zmluvy dozvedia sa považujú za dôvemé informácie, a ktoré sa dozvedia 
v súvislosti s plnením tejto zmluvy, za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného 
zákonníka. 

3. Zhotovíter sa zaväzuje neposkytnúť formu dotazníkov zhotovenú pre objednávatera inej 
osobe bez predchádzajúceho pfsomného súhlasu objednávatera. 

4. Zaplatením ceny za dielo podra článku II , ods. 1, písm. a) tejto zmluvy prechádza 
majetkove autorské právo k dotazníkom na objednávatera. 

Článok VI. 
Zmeny a doplnenia zmluvy 

Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možne uskutočniť výlučne formou písomného, 
číselne označeného dodatku k tejto zmluve podpisaného oboma zmluvnými stranami. 

Článok VII. 
Záverečné ustanoven ia 

1. Objednávater poveruje zhotovitera spracúvaním osobných údajov, ktore obdrží od 
objednávatera v súlade s platnou právnou úpravou ochrany osobných predpisov (zákon 
é. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v zneni nesk. zákonov). Zhotoviteľ 
prehlasuje, že si je vedomý, že pri spracúvani osobných údajov vystupuje ako 
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Článok IV. 
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sprostredkovateľ objednávatera a pri spracúvaní osobných údajov bude dodržiavať 

všetky povinnosti podl'a platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov vzťahujúcej sa 
na sprostredkovate ľa a v rozsahu , ktorý povaha veci pripúšťa na opravnenú osobu . 

2. Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú , že v prípade zmeny sídla, zmeny štatutámych 
orgánov oprávnených konať v mene spOločnosti a akékorvek iné zmeny oznámia druhej 
strane bez zbytočného odkladu. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán , ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú 
ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni. 

4. Tato zmluva je vyhotovená v troch (3) originálnych exemplároch, pričom každá zmluvná 
strana obdrži jej jedno (1) pOdpísané vyhotovenie a jeden (1 ) originál Ministerstvo 
pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR. 

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisania oboma zmluvnými stranami . 

6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si obsah tejto zmluvy prečital i, súhlasia s ním, pričom 
tato zmluva je uzavretá na zaklade ich slobodnej, určitej a važnej vôle na preukázanie 
čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

Za zhotovitefa: 

V Ziline .. J~ .. .4. /c:.!~ ........ . 

Andrej Gábriš 
konate ľ spoločnosti 

GB Consult, s.r.o. 
Svatopjukova 42 

ot 0100 1 i 'lioa 
o ~517!'f OIC 2022769067 

Za objednavatefa: 

V Krásne dňa ..... . :!.j~: .. 4. ... .('!.!::!. .. . 

Ing. Jozef Grapa 
štatutarny zástupca 

MESTO 
KKÁSI'IO !'IA1l KYSUCOU 

ur I.mája 1255 ,,) 
ICO: 00314072 OIC, 2020553071 
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sprostredkovateľ objednávatefa a pri spracúvaní osobných údajov bude dodržiavať 
v~etky povinnosti podľa platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov vzťahujúcej sa 
na sprostredkovatera a v rozsahu, ktory povaha veci pripúšťa na oprávnenú osobu. 

2. Zástupcovia zm luvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sldla, zmeny štatutárnych 
orgánov oprávnených konať v mene spoločnosti a akékorllek iné zmeny oznámia druhej 
strane bez zbytočného odkladu. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom zneni. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) originálnych exemplároch, pričom každá zmluvná 
strana obdrži jej jedno (1) podpísané vyhotovenie a jeden (1) orig inál Ministerstvo 
pôdohospodárstva a reg ionálneho rozvoja SR. 

5. Táto zmluva nadobúda úč innosť dňom jej podpisania oboma zmluvnými stranami. 

6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si obsah tejto zmluvy prečrtali , súhlasia s ním, pričom 
táto zmluva je uzavretá na základe ich slobodnej, určitej a vážnej vôle na preukázanie 
čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

Za zhotovitera : 

V ž iline . .J? .. §. /.'!. .~~ ........ . 

Andrej Gábriš 
konater spoločnost i 

GB COnSul~ s,r.o. 
SVarO!l4ukova 42 

C 01001Z'hna 
, o ~517<o' (\Ir': 20227SIlOe7 

Za objednávatera: 

V Krásne dňa ...... '!..~ ... ?/.'!.11. .. . 

Ing . Jozef Grapa 
štatutárny zástupca 

MESTO 
KKASNO NAIl Kl·SOCOU 

t.R 1.""'1/& r255 1), 

ICo 0031 4072 OIC,2020553073 

4 


	IMG-1
	IMG-2
	IMG-3
	IMG-4

