ZMLUVA o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(Zákon Č. 513/1991 Zb. v platnom znenf)

Ev. číslo:

8/2016

Zmluvné strany:

1.

Objednávatel':
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Obec Malá Mača
Hlavná 124/46, 92521 Malá Mača
Ing. František Hontvári
starosta obce
37842358

IČO:

(ďalej len objednávatel')

a
2.

Zhotovitel':
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Mgr. Zsolt Krajnyik KZ Image
Vojany 144, 07672 Vojany
Mgr. Zsolt Krajnyik, Ph.D.
Súkromný podnikateľ
45469555
1082110150
VÚB a.s., Expozitúra Veľké Kapušany
Číslo účtu: 2722368359/0200

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

(ďalej len zhotovitel')
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1 Na základe tejto zmluvy zhotovitel' zaväzuje poskytovať
podmienok dohodnutých touto zmluvou v nasledovnom rozsahu:

objednávatel'ovi

službu za

a.) Poskytovanie
priestoru,
spracovanie
a zverejnenie
propagačného
materiálu
obce/mesta v publikácii "Csallókäz és Mátyusfäld Kalendáriuma 2017" v rozsahu 3
strán.
Základný balík - predstavenie
Rozšírený balík - predstavenie

obce - 1 strana - logo, základné údaje, text

a foto.

obce - 2 strany - článok - text a foto.
Článok 2

Zmluvné podmienky
2.1 Zhotovi tel' zabezpečí
15.decembra 2016.

dodanie predmetu

zmluvy v počte 20 ks publikácií v termíne do
1

2.2 Objednávatel', pre ktorého sa realizuje predmet zmluvy sa zaväzuje zhotovitel'ovi
zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní dohodnutých služieb podl'a článku 1. bod 1.1
písm. a.) v termíne do 30.septembra 2016. Ide najmä o úplné a kvalitné predkladanie
podkladov súvisiacich s výkonom dohodnutých prác (foto, text).
Článok 3
Cena služieb a platobné podmienky
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytované služby je 249,00 € s DPH (slovom
dvestoštyridsaťdeväť eur), ktoré uhradí objednávatel' nasledovne:
čiastku 249,00 € uhradí objednávatel' na účet zhotovitel'a do 30 kalendárnych dní od
odovzdania publikácie v počte 20 ks do rúk štatutárneho zástupcu, alebo cestou
pošty.
3.2 Na požiadanie objednávatel'a osobitnou písomnou objednávkou
vyhotovenia publikácie za osobitnú úhradu.

dodá zhotovitel' ďalšie

3.3 Objednávatel' sa zaväzuje, že zaplatí zhotovitel'ovi cenu dohodnutú v čl. 3 bode 3.1
zmluvy formou úhrady faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenie faktúry.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do dňa úhrady zmluvnej čiastky.
4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na touto zmluvou neupravené vzťahy sa použijú príslušné
zákonné ustanovenia.
4.3 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomne a to na základe dohody zmluvných strán
podpísanej oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. V prípade výpovede zmluvy
- pre obidve zmluvné strany platí trojmesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť od
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
4.4 Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý s platnosťou
každá zmluvná strana obdrží po jednom jeho vyhotovení.

originálu,

pričom

4.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.

V./!.,1.~~J..ľ!!r:?/

dňa:

.1.?1??!?.l~'.

Vo Vojanoch, dňa: 5.9.2016
/igr. Zsolt Krajnyik

Reklamné

KZ -Imag«
služby

VOJANY 144, 076 72 .Slcvensko

IČO: 454695~Č~9P150
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Zhotovitel' :
Mgr. Zsolt Krajnyik, Ph.D.
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