
 

Zmluva o dielo 
Uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
1)  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.  

Strojárenská 3, 040 01 Košice IČO: 31257402 
Bankové spojenie: Prima Banka; Číslo účtu: 0447192002/5600 
Zastúpená: Ing. Jaroslav Tešliar, CSc 

           (ďalej len „objednávateľ“) 
a 

2) Šomšák a partneri, s. r. o.  
    Bernolákova 19, 040 11 Košice,  ICO: 44 034 091; IC DPH SK: SK 2022558439,   
    účet:  Bankové spojenie: Tatra banka a.s.; Číslo účtu: 2622166784/1100 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1) Predmetom zmluvy je grafický návrh a tlač výstupov projektu ZIP - v rámci projektu ZIP – Zosúladenie a 
inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia. Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho 
finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

2) Súčasťou je  
a) Grafická príprava 10 štúdií vo formáte A4: texty + grafické objekty dodané verejným obstarávateľom 

vo formáte pdf.  
b) Tlač: 10 publikácií v 2 jazykoch v predpokladanom rozsahu 20 – 50 strán. Náklad: maximálne každá 

po 50 ks. 
3) Predmet (rozsah jednotlivých publikácií a náklad) bude presne špecifikovaný v rámci objednávky. 
 

Čl. III 
Cena za dielo a jej splatnosť 

1) Cena za vykonanie diela podľa čl. II. ods. 1 tejto zmluvy bude určená na základe týchto jednotkových 
cien: 

položka jednotka Jedn. cena bez DPH Jedn. cena s DPH 
Grafická príprava publikácie – strana s grafikou + obal strana 3,60 4,02 
Grafická príprava publikácie – strana s textom strana 2,75 3,30 
Tlač jednej strany publikácie – farebnej strana 0,28 0,34 
Tlač jednej strany publikácie – len čierna strana 0,09 0,11 
Finalizácia, viazanie publikácie zväzok 0,10 0,12 

 
2) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na úhradu a doručiť ju objednávateľovi  tak, aby splatnosť 

fakturácie bola najskôr do 14 dní odo dňa jej doručenia. 
3) Faktúry predložené na úhradu musia spĺňať náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a mať uvedené identifikačné názvy projektu 
(názov a identifikačné číslo).     

4) Požadovaný termín dodania diela: 28.04.2017 
 

Čl. IV 
Práva a povinnosti zhotoviteľa 

1) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne podľa článku I tejto zmluvy na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo. 

2) Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri 
vykonaní diela podľa tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe. 

 
Čl. V 

Práva a povinnosti objednávateľa 
1) Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne vykonanie 

diela. 
2) Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu diela. 

Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa bez zbytočného 



 

 

odkladu o  skutočnom stave prebiehajúcej prípravy predmetu diela. 
     

Čl. VI 
Zánik zmluvy  

1) Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy. 
2) Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán. 
3) Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak jedna zo zmluvných strán opakovane 

porušuje ustanovenia tejto zmluvy. 
4) Ukončením zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať záväzky, 

ktoré vznikli počas trvania zmluvy. To platí primerane aj pre čl. VI ods. 3 tejto zmluvy. 
  

Čl. VII 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1) Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

2) Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonávajú 
v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané zodpovednými 
osobami zastupujúcimi zmluvné strany. 

3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni zverejnenia.  

4) Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude 
zverejnená na webovom sídle objednávateľa.  

5) Zmluvné strany sa zaväzujú urobiť príslušné zmeny v identifikácii zmluvných strán v tejto zmluve, 
pokiaľ budú potrebné v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry. 

6) V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany zaväzujú 
riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.  

7) Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom zhotoviteľ a objednávateľ obdržia po jednom 
rovnopise. 

  
 
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich 
slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu 
zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.  
 
 
 
 
  V Košiciach dňa, 19. 4. 2017      
 
 
 
 _____________________________ ____________________________________ 
 Ing. Svetozár Šomšák za zhotoviteľa  Ing. Jaroslav Tešliar, CSc za objednávateľa 

 


