
ZMLUVA o DIELo

sPRAcoVANlE PoDKLADoV PRE ľnč
t,

Zmluvné s:Eônľ

1'
J.. J. obec Krajné

9t6 t6 Kraryné-52

tčo: ĺ;u:rrrrs
E-mail: sekretariat@kraine.sk
v zastúpení: JUDr. Ján Konečník, starosta obce
(d'atej len,,objednávatel*)

L,2 EoS Sĺovak-ia, s' r' o.
ň__'a___l-_ :-_____ 

^?ŕ- 
aA 

' ^' ^_-_!:-l^___LrtsVl'lsKe ldLeĺu zoo5, ô+L v l E'Í dllslavd
tČo: gs 829796, DlČ: 20216M768, Neplatca DPH
IBAN: SK29 1100 0000 0026 ?170 tsLT
zapĺsaná v obchodnom regĺstri okľesného sudu Bratislava l,
oddiel: Sro, Vložka číslg: 25896lB,
E-mail: eosslovakra@ sm.ait.com
v zastúpení: lng. Peter Kaminský, CSc., konatel'
(d'alei ako,,zhotovitel"')

n:

Predrnet zmlury

2.1 Pľedmetoĺn zmluvy je uýroba periodika Krainbnske noviny s periodicitou 4 x ročne'
Zhotovitel'ako spracovatel'podkladov pre tlač sa zaväzuje riadne a včas dodávať
objednávateľovi:
a) zalnmc-nie texľ_Ll spolu s tatluľkami' 'sĺhÉmamj alello abrázkami,
t'l jednl-l korekt-ísru v eĺektronickej forme.PDF vrátane zapracovania rltprav

vyzĺlaĹerľýÚl obieórlávateĺoĺrl pli jazt'xovei korektúre a redakčných úpravách.
Každá d'alšia korektúra je spoplatnená nad rámec zmluvne dohodnutej ceny
hsdinsvou sadzbou,

c} hotové odsúh]asené dáta odosiela do tlačiarne zabezpečenei obiednávatelbm
objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi:
a) poc|k}adyfe.Yfovpoauľor-skej korektllre, tabuliek, grafov,schém, obrázkov

a pod., za ktorých autorstvo nesie oújednávateľ plnú zodpovednosť,
b) jazvkovú korektúru a redakčné úprayľ v 1. korektúre v elektronickej forme,

_ korektÚry vyznačovať zrozu miteľne"
c) potl:ebnÚ sÚčinnosť pri výrobe diela'
d) zaplattt'doiednanú.cenu.podĺa čl.lĺl-.sjtozmluvy,
e) 1 ks v''itlačku diela.
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€ena zĺ dblo a iei splatnosť

Za riadne dodanie diela uvedeného v odstavci 2.t zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi
dohodnutú cenu 100,- €za L äslo' t j. 400,-€ ročne. V prípade 2. a d'alších korektúr
vyžĺadaných objednávateľom sa zmluyná ce.na navyši o 2o,€ za kďdú začatĹl hoďjnu.
ZhgtovÍteťpo dghode s objednávateľom vystavĺ a odošle faktúru objednávateľovi so
splatnosťou 7 dní odo dňa jej doĺučen'ia, lx ročne po poslednom čísle v danom roku.
V prĺpade omeškania platby faktúry objednávateľom je zhotoviteľoprávnený
požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo rnýške o,o5% z dlžnej sumy zakaždý
začatý deň omeškania.

IV.

Dodacie poďmienky

Dielo spracované podľa bodu 2.1 odovzdá zhotovitel'objednávateľovi najneskôr do
uzájo mn e doh o-dnutého ferm ĺĺĺĺ.
Zhotcr'iteľbeI,ie na vedomie, že teľľnín dodania dĺela je ter'mĺnom konečnýľn a jeho
nedodržanie zhotoviteľom bude mať za následok zmluvné sankcie vo ýške o,05%
z ceny diela za každý začatý deň orneškania.

vl-
Áarr€fiéÚll€ usta noveill a

Táto zmluva vsfuBuie do platnosti dňom podpisu a uzaviera sa na dobu neurči-tu
V prípade ukončenia spolupráce si Zmluvné strany medzi sebou dohodli rnipovednú
lehotu 1 mesiac. Lehota začína pĺynúť od 1.dňa nasledujÚceho mesiaca po mesiaci
v ktnrom ho!a výnoverl' proti.strane rJoručen á'

V prĺpade tlkončenĺa zmluvneho vzťahu rlohorlotl, sa stranv môžu rlohodnúť na
+^-*í^^ ^ *^ ^^l*i^_l,^^L ' 'l,^^x^_i^ ^^Jť_ , '.'4Y^_i_ \/ JA.l^'{l,, l nnalz.tnt '+i- l^^ií^hLcrlllirlc o 

'io PUulll'c'l'\('L|l UN\JllLErllo P\Julo u9oĹEllIo' v LJuJlc\J^u P\JJAyllluLlo lEPJiLll

zmluvných podmienok sa strany mÔžu dohodnúť na zmene zmluvy S tYm, že nová
zmluva nahradzuje starú zmluvu. Dňom účinnosti novej zmluvy sa stará považuje za
ukončenú.
Zmĺuva je vyhotovená v dvoch exeĺrlplároch s pĺatnosťou originátu; kde každá strana
obdržÍ po jeďnom u/hotgvení.
Na vzťahy neUpravené touto zĺrĺlurĺou sa vzťahujú prís[ušné ustanovenia obchodľlého
zákonníka.
lmluvné strany prehlasujú, že sti'hlasia s obsaho,rt ťejťo z,mluvi'a jei plať'tosť
potvr'd zu}ú : pod pisom.

dňa
17 -0.2- 2020
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