
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 

1. Zmluvné strany   

 

1.1 Zhotoviteľ: 

 

Meno, priezvisko:   Jan Karlík 

bytom:      Zabudišová 881,  913 07  Bošáca 

narodený:    31.7.1981 

tel. číslo:    0904 653 834 

1.2 Objednávateľ: 

Názov:    Obec Bošáca 

Sídlo:     Bošáca 257, 913 07 Bošáca 

IČO:     00311430 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Daniel Juráček 

tel. č.:     0903248615 

mail:     starosta@bosaca.sk 

2. Predmet zmluvy: 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná grafické práce:  

- brožúra: formát A5, 16 strán, úprava textu a fotografií, grafický dizajn produktu 

- informačná tabuľa: rozmery 100x80 cm, úprava textu a fotografií, grafický dizajn produktu 

 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 

2.3. Predmetom zmluvy sú grafické práce pri realizácií projektu Kultúrne dedičstvo našich 

predkov (Kód projektu: SK/FMP/6c/01/005). 

 

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa 

3.1 Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, 

dojednania tejto zmluvy. 

4. Čas plnenia 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 2.3. 

tejto zmluvy v termíne: do 31.7.2019.  

 

5. Cena a platobné podmienky 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – grafické práce pri realizácií projektu 

Kultúrne dedičstvo našich predkov (Kód projektu: SK/FMP/6c/01/005). 
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Cena predmetu diela je: 170,- €, slovom: jednostosedemdesiat Eur, splatná do 30 dní odo 

dňa vykonania predmetu zmluvy. Suma bude vyplatená bezhotovostným prevodom na číslo 

účtu: SK37 5600 000 0058 9208 4002, po vykonaní predmetu zmluvy. 

5.2. Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi 

nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak 

sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie. 

6. Zodpovednosť za vady 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 

jeho povinnosti.  

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 10 dní od uplatnenia reklamácie. 

7. Záverečné ustanovenia 

7.1. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

7.2. Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva 

uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých 

touto zmenou. 

7.3. Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa. 

7.4. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno 

vyhotovenie. 

V Bošáci dňa 1.7.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ        Zhotoviteľ 

           

 

 

 

 


