
Zmluva o dielo č. 15/2020
v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka uzavretá medzi

Obec Žihárec
Sídlo: č. 599, Žihárec 
IČO: 00306347
v zastúpení: Alajos Baranyay, starosta
 (ďalej len objednávateľ)

a

Regionálna rozvojová agentúra Šaľa (Vágsellye és Vidéke Régiófejlesztési Ügynökség)
Sídlo: Žihárec 85, 925 83 Žihárec
IČO: 37857517
DIČ: 2021778858
v zastúpení: Szabina Balogh Baranyay
Tel.:                0915 706 071
E-mail:          info@rra-sala.eu, baranyay@rra-sala.eu
Bankové spojenie: OTP Banka a.s. pobočka Šaľa 
Číslo účtu:      720 7645 / 5200

(ďalej len zhotoviteľ)

I.
Všeobecné ustanovenie

Zhotoviteľ  sa  Zmluvou  o  dielo  č.  15/2020   (ďalej  len:  „zmluva“)  zaväzuje  vykonať  pre 
objednávateľa dielo špecifikované v článku II. zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie podľa článku V. zmluvy.

II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom  tejto  zmluvy  je spracovanie propagačných materiálov v rámci projektu s 
názvom „Propagácia obce Žihárec – vyhotovenie obrázkovej brožúry obce“. 

- plnofarebná obrázková brožúra v rozsahu 20 strán v slovenskom a maďarskom jazyku 
(vyhotovanie fotografií, grafické spracovanie, tlač, výroba a dodanie), 

2. V rámci uvedenej sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť a vykonať predmet projektu pre 
objednávateľa,  špecifikovanú  v  čl.  III.  tejto  zmluvy  a  objednávateľ  sa  zaväzuje  zaplatiť 
vykonávateľovi  za  vykonanú  propagáciu  objednávateľa  odmenu,  dohodnutú  v  čl.  V  tejto 
zmluvy. 



3. Predmet zmluvy bude zrealizovaná do 10.12.2020. K uvedeným termínom zhotoviteľ 
zrealizuje svoj záväzok o predmete projektu pre objednávateľa. 

III
Osobitné ustanovenia o propagácii Zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na realizáciu projektu v nasledovnom rozsahu: 
a) Zhotoviteľ zverejní erb NSK v publikáciách, venovaných Projektu.
b) Zhotoviteľ umiestni erb NSK na všetky tlačoviny a propagačné materiály,  prezentujúce 
Projekt.

2. Zhotoviteľ a objednávateľ sú vzájomne povinní si odkomunikovať návrh realizačného 
riešenia zvoleného propagačného materiálu.

3. Objednávateľ  sa  zaväzuje  dodať  zhotoviteľovi  podklady  potrebné  na  dohodnutú 
propagáciu.

IV.
Spôsob odovzdania a preberania diela

1. Zhotoviteľ odovzdá dielo do rúk objednávateľa v sídle objednávateľa v  tlačenej forme.

2. Prevzatie diela potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi v preberacom protokole.

V.
Cena za dielo a spôsob jej úpravy

1. Cena za vykonanie diela podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v 
zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za celkovú cenu  1 700,- EUR slovom: tisícsedemsto 
eur.

3.  Zhotoviteľ  vypracuje  a  dodá kompletnú  dokumentáciu  v  rámci  dohodnutej  ceny  vo forme 
podľa článku IV. bodu 1. zmluvy.

4.  Na  požiadanie  objednávateľa  osobitnou  písomnou  objednávkou  dodá  zhotoviteľ  dalšie 
vyhotovenia dokumentácie za osobitnú úhradu.

VI.
Platobné podmienky a fakturácia

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi cenu dohodnutú v čl. V. bode 2. zmluvy 
formou úhrady faktúry, ktorá bude vystavená na celkovú cenu podľa cit. ust. zmluvy.

2. Lehota splatnosti faktúry je 10 dní od doručenia faktúry.

3.  Na  základe  požiadaviek  objednávateľa  je  možné  určiť  splátkový  kalendár,  ktorý  bude 



riešený v dodatku k tejto zmluve.

Záverečné ustanovenie

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2.  Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa môžu menit', prípadne zrušiť vzájomnou  dohodou 
písomnými dodatkami k tejto zmluve, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčast'.

3.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  ich  vzťahy  neupravené  touto  zmluvou  sa  spravujú 
ustanoveniami zák. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.

4. Zmluva bola spísaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno 
vyhotovenie.

V Žihárci, dňa 05.10.2020

............................................... ..................................................
za objednávateľa za zhotoviteľa
Obec Žihárec                RRA Šaľa
Alajos Baranyay Szabina Balogh Baranyay
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