
 

 

 

ZMLUVA O DIELO č. 12/2017 
Podľa § 536 a následne Zákona č.513/91 Zb.z.v znení zákona č.264/92 Zb.z. 

 

Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „ Čertižné - rozvoj turistickej infraštruktúry “, 
financovaného z prostriedkov  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Programu 
Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020. 
 

  
I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:               Názov:  Obec Čertižné 

   Sídlo:  Čertižné 57, 067 52 Čertižné 

   IČO:  00322890 

DIČ:   2021232521 

                                            zastúpený: Ing. Peter Tričák 

    

 

Zhotoviteľ:  Názov:  Jozef Rovňák – EXCEL, s.r.o. 

   Sídlo:  Petrovce nad Laborcom 15, 071 01 Michalovce 

   IČO:  36590240 

   DIČ:  2021969477 

   IC DPH:               SK2021969477 

   č. účtu:                 SK07 1100 0000 0029 2486 7471 

   zastúpený: Jozef Rovňák,, konateľ spoločnosti 

 

II. PREDMET ZMLUVY 

dodanie Predmetom dodávky je výroba, tlač a dodávka prezentačno – informačná  publikácie,  vyhotovenie 

a osadenie dvoch informačných tabúl projektu s názvom „Čertižné - rozvoj turistickej infraštruktúry“, číslo 

projektu - INT/EK/PO/1/I/A/0020,  , ktorý je Európskou úniou z prostriedkov  Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci  Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020. 

 

 

Technická špecifikácia: 

 

Položka  MJ počet 

 Prezentačno – informačná publikácia 

- formát: 20cm x 20cm 

- farebnosť: 4+4 plnofarebná 

- počet strán obálka: 4 

- počet strán vnútro: 32 

- papier obálka: 250gr. natieraný 

- povrchová úprava obálka: jednostranné matné lamino a parciálny UV lak 

- papier vnútro: 135gr. natieraný 

- väzba: V1 

- mutácia : slov., poľ. v jednom vydaní. 

 

ks 800 

Vyhotovenie a osadenie informačných tabúľ v obsahovom a technickom súlade s dokumentom 

: Príručka/pokyny pre prijímateľov a prijímateľov mikroprojektov ohľadom propagácie projektov 

podporovaných v rámci Programov EÚS 2014-2020 

 

ks 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
III.  

CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene za vyhotovenie diela:  

 

       Cena bez DPH:                         4 460,00 EUR 

                                                 DPH:                                                                    892,00 EUR 

                                                 Cena celkom:                                                    5 352,00 EUR 

          

2. Cena dohodnutá v čl.III/1 tejto zmluvy na základe cenovej ponuky. 

3. Zmluvné strany sa dohodli , že dohodnutá cena za zrealizované dielo vrátane DPH bude uhradená  do 

60 dní po prevzatí diela, na základe vystavenej faktúry – daňového dokladu. 

  

IV.  

DOBA PLNENIA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dodať dielo v termíne do 31.1.2018. 

2. V prípade , ak zhotoviteľ poruší záväzok v bode 1 tohto článku je povinný objednávateľovi zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 5% z hodnoty nedodaného diela za každý deň omeškania. 

3. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.  Účinnosť nadobudne 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

V.  

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

Objednávateľ sa zaväzuje: 

 vyhotoviť korektúru diela do 5 dní od predloženia diela na korektúru 

 uhradiť platbu za zrealizované dielo podľa dohodnutých termínov 

Zhotoviteľ je povinný : 

 predložiť dielo na korektúru 

 akceptovať pripomienky vyplývajúce z korektúry 

 vyhotoviť dielo podľa požiadaviek objednávateľa v dohodnutom termíne 

 

VI.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch a na znak slobodnej vôle podpísaná oboma stranami. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným tovarom kedykoľvek  

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.  

3. Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom výkon kontroly v zmysle 

príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami 

vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie 

týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť  zmluvnú pokuty a súhlasí s uplatnením si náhrady škody zo strany 

objednávateľa, ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu dodávateľa alebo sa 

preukáže, že pri získaní zákazky sa dodávateľ dopustil konania, ktoré je v tejto príručke označené ako 

kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a to 

najmä v prípade ak bude objednávateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant. 

5.  Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, budu 

zverejnená na webovom sídle objednávateľa. 

 

V Certižnom  dňa 28.12.2017 

 

Za zhotoviteľa      Za objednávateľa 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Rovňák, konateľ                Ing. Peter Tričák, starosta obce  


