
Zmluva o dielo č. 1/2022 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov(ďalej len „Zmluva“) 
 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ: Občianske združenie Dukla 

Sídlo: Kružlová 8, 090 02 Kružlová 
Zastúpený: PhDr. Adrián Gužo, predseda OZ 
Kontaktná osoba:                       Mgr. Iveta Horvatová, projektový manažér 
Bankové spojenie, IBAN: SK86 0200 0000 0027 1362 0153 
IČO: 377 96 089 
DIČ:                                           202 1595 895 
Tel : +421 905 841 959 
e-mail: masdukla@masdukla.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: KREMER publishing, s.r.o.    

Sídlo: Obrancov mieru 4687/25, 080 01 Prešov 
Zastúpený : Ing. Ľubomír Kaščák 
Bankové spojenie:  

            IČO:   47609141                                        
            DIČ:                                                         2024047058 

Tel : +421 918 362 239 
E - mail:                                              micko@naucnemalovanky.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 

I. Predmet zmluvy a jeho špecifikácia 
 

1. Predmetom zmluvy je Grafické spracovanie a tlač 3 330 ks náučnej a propagačnej maľovanky územia 

MAS Dukla o.z. – kompletné tlačiarenské služby a väzba, podľa zadania vo výzve na predloženie cenovej 

ponuky. 

2. Zhotoviteľ vyhotoví a dodá predmet dodávky podľa technických požiadaviek objednávateľa. 

3. Fotografie, texty z územia MAS Dukla o.z., ktoré majú byť umiestnené na propagačnom materiáli dodá 

zhotoviteľovi  objednávateľ.  Objednávateľ   je   povinný   dodať   tieto   podklady v kvalitnom stave. 

4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá spočíva v poskytnutí spätnej väzby na predložené 

grafické návrhy zo strany zhotoviteľa. Objednávateľ odsúhlasí grafický návrh a až na základe takéhoto 

odsúhlasenia je zhotoviteľ oprávnený zadať tlač propagačných materiálov. 

5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi predmet zmluvy podľa špecifikácie v nej dohodnutej v celkovom počte 

3 330 ks maľovaniek. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje prebrať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a po riadnom odovzdaní                

a prevzatí predmetu zmluvy, uhradiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú  v zmysle čl. III. tejto zmluvy. 

 

 

II. Miesto a termín plnenia 
 

1. Zhotoviteľ  je povinný vykonať  predmet zmluvy v zmysle článku  I. tejto  zmluvy   v termíne                             

do 31. 12. 2022 a odovzdať ho objednávateľovi v sídle objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi predmet plnenia zmluvy v rozsahu  a kvalite 

dohodnutom v tejto zmluve. 

3. Odovzdanie a prevzatie predmetu zákazky sa vykoná formou dodacieho listu (preberacieho protokolu), 

ktorý spracuje zhotoviteľ. 

 
 

III. Cena a platobné podmienky 

mailto:mastopola@gmail.com


Zmluva o dielo č.1/2022 
 

1.   Cena za dielo je nasledovná: 

Grafické spracovanie, tlač a väzba náučnej maľovanky    

 

8.991,00  € 

DPH 20 % 0,00  € 

Zmluvná cena vrátane DPH 8.991,00  € 

          
         Suma slovom: osemtisícdeväťstodeväťdesiatjeden eur. 

2. Cena bola dohodnutá zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

3. Dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s dodávkou predmetu tejto zmluvy a to najmä 

grafický návrh, tlač, väzba  a dodanie predmetu zákazky. 

4. Právo na zaplatenie ceny za vykonané práce vzniká riadnym splnením záväzku, spôsobom a v mieste 

dohodnutom v tejto zmluve. 

5. Dohodnutá cena je konečná. 

6. Zmluvnú cenu uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ  po odovzdaní a prevzatí 

predmetu zákazky. Zmluvné strany sa dohodli na 30 dennej splatnosti faktúry. 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých  tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno 

vyhotovenie zhotoviteľ. 

2. Oprávnení zamestnanci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, orgánov Európskej únie         

a ďalšie oprávnené osoby  v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči zhotoviteľovi 

kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a zhotoviteľ 

je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere. 

3. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán. 

4. Otázky neupravené Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni zverejnenia 

na webovej stránke MAS Dukla o.z.. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom                       

ju podpísali. 

 

 

 

 

  
Vo Svidníku, dňa 15.2.2022                                                  V Prešove, dňa 11.2.2022 

 

 Objednávateľ:                                         Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

    ........................................................                ......................................................     
    PhDr. Adrián Gužo, predseda OZ                                                 Ing. Ľubomír Kaščák, konateľ 
                  


