
Zmluva o dielo (§ 536 Obchodného zákonníka) 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
Zhotoviteľ: 
 
Názov: Dominika Bardiovská – UTEČ Z MESTA 
Sídlo:   Belá 908, 013 05 Belá 

IČO: 45 564 892,  

DIČ: 1080963257,  

bankové spojenie:  

konateľ,  Mgr.Dominika Bardiovská 

zodpovedný zástupca, Mgr.Marián Bardiovský 

 

email: uteczmesta@gmail.com     

web: www.uteczmesta.eu, www.uteczmesta.sk 

 

Telefonický kontakt:  

kancelária 0908 331 449 alebo Mgr. Marián Bardiovský 0905 432 221 

 

 
Objednávateľ: 
 

Záujemca – fakturačné údaje                                       

Názov: Oravská galéria v Dolnom Kubíne                          

Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín                          

IČO: 36145050 

DIČ: 2021442071                           

Zapísaný: zriaďovacia listina č. 2002/71                           

Kontaktná osoba: PhDr. Eva Ľuptáková 

Tel. číslo: 043 / 586 3212 

Číslo bankového účtu :  

            

I. Predmet zmluvy, objekt zmluvy 
 

I.1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí reklamný priestor 
v informačnej brožúre ktorá bude vydaná a distribuovaná počas obdobia od 1.7.2016 do 
vyčerpania zásob a to všetko podľa špecifikácie  zjednané podľa ustanovenia a za 
podmienok tejto zmluvy či jej príloh. 
 
I.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi pravidelné, úplné a skoré informácie 
a za plnenie mu zaplatiť zjednanú odmenu tak ako je v III.2. 
 

II. Špecifikácia plnenia 
 

II.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prezentovať služby objednávateľa vo svojej informačnej brožúre 
a to počas celého obdobia od 1.7.2016 do vyčerpania zásob. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
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prezentovať, distribuovať a poskytovať túto brožúru v Terchovskom turistickom vláčiku, 
v informačnom centre v Terchovej, v bufete pod Budatínskou vežou, na veľtrhoch po ČR a 
SR súvisiacich s cestovným ruchom, na jarmokoch a ubytovateľom, ktorí prejavia o ne 
záujem počas celého spomínaného obdobia.  
 
II.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vydať brožúru v počte 20 000 ks. 
 
II.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že okrem, informačnej brožúry budú jeho služby prezentované aj 
počas výkladu v Terchovskom vláčiku. 
 
II.4. Objednávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť grafické spracovanie svojej 
prezentácie.  
 
II.5. Objednávateľ sa zaväzuje do 24.6.2016 poskytnúť všetky podklady potrebné na tlač. 
 
II.6. V prípade zmeny údajov súvisiacich s prezentáciou služieb (napr. zmena cien služieb) je 
objednávateľ povinný bez zbytočných odkladov od dňa, keď sa o tejto zmene dozvedel, 
informovať zhotoviteľa o tejto zmene a to na e-mailovú adresu uteczmesta@gmail.com alebo 
iným vhodným spôsobom. Porušenie povinnosti uvedené v predošlej vete zakladá povinnosť 
objednávateľovi k náhrade prípadnej škody, ktorá by zhotoviteľovi vznikla v súvislosti s týmto 
porušením. 
 

III. Cena plnenia 
 

III.1. Zhotoviteľ je povinný vystaviť objednávateľovi faktúru a objednávateľ je povinný ju 
uhradiť tak ako bude vo faktúre uvedené. 
 
III.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnutý reklamný priestor,  
        (nehodiace preškrtnite) 
        a) 250 € za jednu celú stranu A5, alebo 
        b) 200 za ½ strany A5.  
        c) Iné ..................................................................................................................................                                    
 
III. 3. Faktúry sú splatné v deň uvedený na faktúre. V prípade meškania s platením si 
zmluvné strany zjednávajú zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania. V prípade meškania s úhradou dlhšou ako 30 dní sú zmluvné strany zároveň 
oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť s účinkom odstúpenia ku dňu doručenia takéhoto 
písomného odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré 
vznikli pred účinnosťou odstúpení.  

 
IV. Záverečné ustanovenia 

 
IV.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.8.2016. 
 
IV.2. Túto zmluvu môže každý z účastníkov kedykoľvek vypovedať i bez uvedenia dôvodu, 
pričom výpovedná doba je 2 mesiace. Výpovedná doba začína prvým dňom v mesiaci, 
v ktorom bola takáto písomná výpoveď doručená druhému účastníkovi zmluvy. V prípade, že 
by akékoľvek plnenie zjednané na základe tejto zmluvy malo byť plnené ešte po skončení 2 
mesačnej výpovednej doby, sú obidvaja účastníci touto zmluvou zaviazaní v plnom rozsahu 
a takéto plnenie musí byť riadne dokončené, pokiaľ sa účastníci písomne nedohodnú inak. 
Rovnako zostávajú v platnosti práva a povinnosti, ktoré vznikli za účinnosti zmluvy, spravidla 
právo dodávateľa na zaplatenie provízie za už poskytnuté plnenie.  
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IV.3. Strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti s plnením povinností podľa 
týchto podmienok predovšetkým dohodou. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch 
vyhotoveniach, každý z účastníkov dostane po jednom. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sa dá 
činiť iba vo forme očíslovaných dodatkov podpísaných oboma účastníkmi. Účinnosť tejto 
zmluvy nastáva dňom jeho podpisu oboma účastníkmi.  
 
IV.4. Strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli obsahu a že bola 
uzavretá na základe ich slobodnej, skutočnej a vážnej vôle osobou k tomu oprávnenou 
a nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na dôkaz toho pripojujem svoj 
podpis. 
 
 
 
....................................................                                  ...................................................                      
          za zhotoviteľa                                                             za objednávateľa 
 Mgr. Dominika Bardiovská, v. r.                                    PhDr. Eva Ľuptáková , v. r.                       
 


