
ZMLUVA O DIELO 

uzatvo rená v z mysle O bchodn ého zakon níka č. 5IJ/9 1 Zb . ... znení nesko rších zmi en a dopln kov 

O bj edn ávate!': 

Zhotovitd ': 

ČI. I. 
Z mluvné stra ny 

Mesto Krásno nad Kysucou 
Uli ca 1. mája 1255 
023 02 Krásno nad Kysucou 
ICO: 0031 4072 
OIC: 2020133137 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 

Má ria Šču ryová - MAGMA 
023 12 Sv rčinovec 198 
prevád zka: Námest ie slobody 6 1, 022 Ol Čadca 
I ČO : 34929461 
I Č DP)] : SK 1032254245 
Ba nkové 
Č is lo jl člu : 

ČI. 11. - Predm et diela 

I. Zhotovitel' sa zaväzuje zabezpečiť pre objednavatel'a dielo v rozsahu: 
- označenie infocentra, baner a smerovky - l ks 
- inzercia v tlači - S ks 
- infoletaky - 7500 ks 
- brožúrka - 600 ks 
- pera - SOO ks 
- tašky - 200 ks 
- privesky - 300 ks 
- informačná tabul'a - l ks 

Čl . nl . - Čas zhotoveni A diela 

l . Objed návateľ sa zaväzuje dodat' všetky podklady - loga, texty, grafy a iné náležitosti, ktoré 
budú obsahom jednotlivých výstupov najneskôr do IS dni odo dňa podpisania zmluvy. 

2_ Zhotovite!' sa zaväzuje pripravit' korektúry na jednotlivé výstupy najneskôr do 30 dni od 
dodania všetkých podkladov. 

3. Objednavateľ vykoná kore)..1úru a túto odovzda zhotoviteľovi najneskôr do 5 dni od dodania 
korektúry. 

4. Z hotoviteľ zapracuje pripomienky a doda hotové dielo v zmluvnom rozsahu najneskôr do IS 
dni od schválenia zaverečnej korektúry 

Čl . IV. - Cena d iela 

l . Celková cena za predmet diela je stanovená na základe predloženej ponu ky na 4.9 18,33 eúr + 20 
%DPH 

2. Cd ková cena vr áta ne DI'[I j e 5.902,00 eú r 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.5 13/9 1 Zb. \ ' znení nes korších z.mien a d opln kov 

Objednávatel ': 

Zhotovi tr i': 

• 
CI. L 

Zm luvné strany 

Mesto Kr:ísno lI ad Kys ucou 
Ulica 1. mája 1255 
023 02 Krásno nad Kysucou 
ICO: 00314072 
OIC: 2020133137 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 

Má ri:1 Ščuryov:i • MAGMA 
023 12 Sv rčinovec 198 
prevádzka: Námestie slobod y 6 1, 022 Ol Čadcll 
I ČO : 3~92946 1 
I Č IWI"I : SK 1032254245 
Bll nkové 
Č íslo IlčtU: 

Čl. ll. - Predme! diela 

l Zhotovitel' sa zaväzuje zabezpeči l' pre objednavatel'a dielo v rozsahu: 
- označenie infocentra, baner a smerovky - I ks 
- inzercia v tlači - S ks 
- infoletaky - 7500 ks 
- brožúrka - 600 ks 
- pera - SOO ks 
- tašky - 200 ks 
- privesky - 300 ks 
- informačná tabuľa - J ks 

Čl . 111. - Čas zholO\'ClliH diela 

I. Objednavatel' sa zaväzuje dodat' všetky podklady - loga, texty, grafy a iné naležitosti, ktoré 
budu obsahom jednotlivých výstupov najneskôr do l S dni odo dňa podpísania zmluvy. 

2 Zhotovite!' sa zaväzuje pripraviť korektury na jednotlive výstupy naj neskôr do JO dni od 
dodania všetkých podk ladov 

3. Objednávateľ vykoná koreJ...1úm a túto odovzdä zhotoviteľovi najneskôr do S dni od dodania 
korekniry. 

4 Zhotovile!' zapracuje pripo mienky a doda halOvé dielo v zmluvnom rozsahu najneskôr do 15 
dni od schvalenia záverečnej koreJ...1ury 

Čl. IV. - Cen II diela 

I Celková cena za predmet diela je slanovena na zaklade predloženej ponu ky na 4.9 18,33 eúr + 20 
% DPH 

2. C~lko\'ä cena vrátane DI'A je 5.902,00 cúr 



3. Jednotkové ceny podl'a položiek podl'a pred loženej cenovej ponuk]' - viď príloha. 

CI. V. - Platobné podmienky 

l. Objednávllte!' zaplatí celil sumu plnenia naj neskôr do 14 dní od dodania lIprebratin 
hotového diela. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradil' úrok z omeškania vo výške 0,5% zo skutočne platenej sumy 
v prípade omclkania úhrady faktúry za každý omeškaný deň . 

CI. VI. - Prebera nie diela 

l . Dielo je dokončené úplnou a bezzávadnou realizáciou na mIeste určenom objednvátel'om -
Mestský úrad Krásno nad Kysucou. 

Čl. VU. - Technicko-organizačné nt'ahy 

l . Osoby objednávateľa určené pre styk so zhotoviteľom vo veciach zmluvných a technických: Bc. 
Michaela Chovancová, Mesto Krásno nad Kysucou 

2 Osoby zhotoviteľa určene pre styk s objednávateľom vo veciach zmluvných a technických: Mária 
Ščuryová, vydavateľstvo Magma 

CI. VlIl. - Záruky a osta tn é dojednania 

I. Všetky prípadné práce nad zmluvou určený rozsah a zmeny predmetu diela pod ľa čl. II. musia 
byť pred ich realizáciou odsúhlasené vzájomne a doplnené písomným dodatkom k tejto zmluve 
podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

Čl . IX. - Záverečné ustanove nia 

I. Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, podpísaných oprávnenymi zástupcami zmluvných 
stran, z ktorých každá strana obdrži po jednom exempláre. , 

2. Meniť a doplňal' túto zmluvu možno len pisomnými dodatkami. ktoré musia podpísať oprávnení 
zastupcovia oboch zmluvných stran. 

3. Pokia!' nie je v tejto zmluve inak dané, riadia sa ďalej vzťahy zm luvných strán príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

v Cadei, dňa /1 1 JoA1 
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3. Jednotkové reny podl'a položiek podl'a pred lože nej cenovej ponuky - viď príloha . 

t lo V. - Platobne podmienky 

I. Objedluiv3tel' zaplati celil sumu plnenia najneskô r do 14 dní od dodania a prebru ti n 
hOlového dielu. 

2. Objedmivateľ sa zaväzuje uhradiť úrok z ome~kania vo vý~ke 0,5% zo skulOčne platenej sumy 
\' prípade ome~kania úhrady faktúry za každý omeškaný deň 

t I. VI. - Preberani e diel;l 

l Dielo je dokončené úplnou a bezzÍlvadnou realiciciou na mIeste určenom objednváteľom -
Mestský úrad Krásno nad Kysucou. 

Čl. VLI. - Technicko-organizačné vZl'ahy 

l. Osoby objednávate!'a určene pre styk so zhotovitel'om vo veciach zmluvných a technických: Bc. 
Michaela Chovancová. Mesto Krásno nad Kysucou 

2 Osoby zhotovitel'a určené pre styk s objednávatel'om vo veciach zmluvnych a technických · Mária 
Ščuryová , vydavaterstvo Magma 

Čl. V 111 . - Záru ky a ostatné dojednani:1 

l Všetky prípadné práce nad zmluvou určený rozsah a zmeny predmetu diela pod!'a čl. Il musia 
byl' pred ich realizáciou odsúhlasené vzájomne a doplnené pisomným dodatkom k tejto zmluve 
podpisaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

Čl . IX. - Záve rečné ustanove ni:l 

I Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, podpisaných oprávnenými zástupcami zmluvných 
Stran, z ktorých každá strana obdrži po jednom exempláre. , 

2. Meniť a doplňať tulO zmluvu možno len pisomnými dodatkami. ktoré musia podpísať oprávnení 
zástupcovia oboch zmluvných SIran. 

3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve inak dané, riadia sa ďalej vzťahy zmluvných strán prislušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonnika. 

v Cadei, dň, ;11 JoA/( 
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