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Zmluva o dielo  
uzavretá na základe  § 536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

Sídlo:   Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín  

Štatutárny zástupca: PhDr. Eva Ľuptáková  

Osoba oprávnená na rokovanie: PhDr. Eva Ľuptáková  

IČO:   36145050  

DIČ:   2021442071  

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

Tel.:   043/586 3212 

Email:   orgaldk@vuczilina.sk ; ogaleria@nextra.sk    

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: Pelprint, s.r.o.  

Sídlo:   Na Sihoti 1171/16, 026 01 Dolný Kubín  

Štatutárny orgán: Ing. Dalibor Pelach 

IČO:   45439818  

DIČ:   2022986823  IČ DPH: SK2022986823 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

Tel.:   043/586 5173  

E-mail:   pelprint@pelprint.sk  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Vydanie bedekra podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je sú polygrafické náklady súvisiace s výrobou a tlačou  publikácie - bedekra  

podľa špecifikácie, ktorá je obsiahnutá v článku III. tejto zmluvy. 

2.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo predpokladaný rozsah uvedený v bode 2.1 upraviť, t.j. znížiť 

alebo rozšíriť dodatkom ku  zmluve. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy dodať v požadovanej kvalite, v termíne a v rozsahu podľa 

tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 

 

Článok III. 

Špecifikácia predmetu zmluvy 

3.1 Technická špecifikácia bedekra: 

Názov: Oravská galéria - cesty za výtvarným umením 

Formát: 150 x 210 mm, A5 naležato  

Náklad: 500 ks 

Rozsah: cca 80 strán  

Farebnosť: 4+4 

Väzba: kovový hrebeň, farba biela 

Papier: 300g lesklý kriedový, prvá a posledná strana lesklé laminovanie 

Tlačové podklady dodá objednávateľ v elektronickej podobe.  

Ďalšie požiadavky: finálne spracovanie musí byť schválené objednávateľom 
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Termín začiatku plnenia: 4.5.2015 

Termín ukončenia plnenia: 31.05.2015 

 

 

Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

4.1 Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II.,  bode 2.1 je stanovená v zmysle zákona o cenách č. 

18/1996 Z. z v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena zahŕňa zhotovenie predmetného titulu v 

konečnej úprave v požadovanom náklade.  Miestom plnenia je sídlo objednávateľa.  

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II., bode 2.1 je určená takto: 

Celková cena s DPH: 1 200,00 EUR 

4.2 Cenu za vykonanie predmetu zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry po 

odovzdaní a prevzatí  predmetu zmluvy v dohodnutom náklade.  

4.3 Zhotoviteľ vystaví a doručí faktúru  po dodaní bedekra v danom rozsahu a odovzdaní dodacieho 

listu. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych  dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  

4.4 Objednávateľ neposkytne preddavok. 

 

 

Článok V. 

Povinnosti a práva zmluvných strán 

5.1 Objednávateľ je povinný:  

- poskytnúť zhotoviteľovi podklady na zhotovenie predmetu zmluvy  

- poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy  

- uhradiť dohodnutú cenu  

- prevziať predmet plnenia od zhotoviteľa  

5.2 Zhotoviteľ je povinný:  

- prevziať podklady objednávateľa na vykonanie predmetu zmluvy 

- v lehote plnenia zhotoviť a dodať predmetný titul v dohodnutom termíne  

- vykonať predmet zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa, podľa špecifikácie a s platnými 

technickými normami pre polygrafickú výrobu  

 

Článok VI. 

Zodpovednosť za chyby, záručná lehota 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za chyby predmetu zmluvy, najmä porušenosť obalov, značenie, nesúlad v 

množstve s dodacím listom. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitatívne a skryté chyby.  

6.2 Zhotoviteľ je povinný odberateľovi poskytnúť na predmet plnenia záruku  v dĺžke 24 mesiacov 

odo dňa dodania predmetu plnenia, najmä na jeho kvalitu, materiálovú stálosť a farebnú stabilnosť. 

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté po prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom 

spôsobené vonkajšími udalosťami alebo:  

a) nesprávnym skladovaním,  

b) nesprávnym používaním,  

c) mechanickým poškodením alebo celkovým zničením.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa odo dňa doručenia 

reklamácie od objednávateľa oznámiť, či reklamáciu uznáva, alebo z akých dôvodov ju uznať 

odmieta. V prípade uznania reklamácie je povinný chybu odstrániť v dohodnutej lehote. 

 

Článok VII. 

Zmluvné pokuty 
7.1 Objednávateľ má právo pri nedodržaní termínu plnenia vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5% 

z ceny predmetu plnenia, za každý deň omeškania.  

7.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny, má zhotoviteľ právo na zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z výšky neuhradenej sumy. V prípade oneskorenia 

zaplatenia faktúry zhotoviteľ nemá právo a nebude si uplatňovať nárok na zmluvnú pokutu, ak 

omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom objednávateľa. 

7.3 Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením zmluvných 

povinností. 
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7.4 Zmluvné strany nemajú popri zmluvnej pokute nárok na úrok z omeškania za oneskorené splnenie 

povinnosti, ktoré je zabezpečené zmluvnou pokutou.  

 

Článok VIII. 

Odstúpenie od zmluvy 

8.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť za nasledovných podmienok:  

a) ak zhotoviteľ vykoná predmet plnenia v rozpore s platnými technickými normami pre polygrafickú 

výrobu alebo zmluvou  

b) ak sa farebnosť predmetu plnenia nebude zhodovať s digitálnym nátlačkom  

c) ak predmet plnenia bude vykazovať neodstrániteľné chyby  

d) ak je zhotoviteľ v oneskorení s dodaním predmetu plnenia o viac ako 5 dní  

Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v stanovených prípadoch, zhotoviteľ nemá nárok na žiadne 

plnenia od objednávateľa v súvislosti s predčasným ukončením zmluvy. Objednávateľ má nárok na 

náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku odstúpenia od zmluvy z dôvodov uvedených v tomto 

bode.  

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v oneskorení so 

zaplatením faktúry dlhšie ako 30 dní. Oneskorenie spôsobené peňažným ústavom objednávateľa sa do 

lehoty 30 dní nezapočítava, a zhotoviteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak oneskorenie bude 

spôsobené peňažným ústavom objednávateľa.  

8.3 Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana písomne 

odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s 

platnou právnou úpravou.  

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

9.1 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomnou formou, inak sú 

neplatné.  

9.2 Právne vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa budú riadiť právnym poriadkom 

Slovenskej republiky a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

9.3 Zmluvu možno ukončiť jedným z nasledovných spôsobov:  

a) vzájomnou dohodou  

b) písomným odstúpením od zmluvy z dôvodov stanovených touto zmluvou a zákonom  

9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení 

podľa osobitného predpisu. Je vyhotovená v 2 výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Každá zmluvná strana dostane 1 exemplár tejto zmluvy. 

9.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám  povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné prostriedky alebo 

sa týkajú používania verejných prostriedkov.  Na základe tejto skutočnosti zhotoviteľ výslovne súhlasí 

so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu na webovej stránke objednávateľa. Tento súhlas udeľuje 

zhotoviteľ bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 

9.6 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.07.2015. 

9.7 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli na znak čoho ju 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Dolnom Kubíne, 30.4.2015 

 

 

 

PhDr. Eva Ľuptáková, v. r.      Ing. Dalibor Pelach, v. r. 

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

objednávateľ        zhotoviteľ 

 

 
 
 


