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                        Číslo zmluvy ...../2015 
Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 
Čl. 1. 

Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ:                        Obec ZBOROV   
    sídlo:                                        Lesná 10, 086 33 Zborov 
   zastúpený:                                Ján Lukáč, starosta obce 

   IČO:                                                                                   00322741 
  
    DIČ:                   .............................  
    bankové spojenie:   ....................... 
 číslo účtu:   .............    

 

    (ďalej len „objednávateľ“)      

         
2. Zhotoviteľ:             Jozef Soročin JSL 
miesto podnikania:                      Martina Rázusa 1848/6, 071 01 Michalovce 
IČO:                                         37 317 091 
DIČ:          1024289079 
bankové spojenie:             Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu:                                      0448668498/0900 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Čl. 2. 
Predmet zmluvy 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vydá pre objednávateľa dielo,  

ktorým je bulletin 

 

660 rokov ZBOROV A HRAD 

v slovenskej, anglickej, poľskej a maďarskej verzii 

 
Veľkosť bulletinu: 2 x A4 formát plus 1 list = 69 cm 
 
Textová časť bude obsahovať témy: 
a) Dejiny obce 
b) Dejiny hradu 
c) Dva kostoly a jedna kaplnka 
d) Umelecké a športové aktivity v obci 
e) Záchrana hradu 
f) Židovský cintorín, dva vojnové cintoríny, z 1. a 2. svetovej vojny  
g) Pešie trasy na hrad a cyklotrasy v okolí Zborova  
 
Grafická časť bude obsahovať: 
1. Mapu Slovenska v rámci strednej Európy.  

Osobitne znázorníme obec Zborov vo väzbe na najvýznamnejšie centrá Slovenska a blízkeho zahraničia.  
2. Detailné fotografie obce, hradu a kostolov, umeleckých a športových aktivít 
3. Mapu (cyklo)turistických trás  
4. Fotodokumentáciu – panorámu obce a pod. 

 

2.2  Dielo bude dodané v tomto počte a vyhotovení:  
            Slovenská verzia – 1  700 ks,  Anglická  verzia    –    500 ks 
            Poľská  verzia        –    600 ks, Maďarská verzia   –   300 ks 
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Čl. 3 
Čas plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi v zmysle dohodnutých podmienok do 15. nov. 2015. 
  
 

Čl. 4 
Cena za dielo a platobné podmienky 

 
Celková cena: 3 000 Euro (tritisíc). 

Nie som platcom DPH  

4.1    Cena za dielo je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je 
cenou maximálnou. Cenu za dielo uhradí objednávateľ v dvoch splátkach na účet zhotoviteľa.   

             - 1000,- Euro (tisíc) po zverejnení zmluvy na webstránke obce ako preddavok po predložení faktúry, 
             - 2000,- Euro (dvetisíc) po dodaní všetkých bulletinov v dohodnutom rozsahu a kvalite po predložení faktúry. 

Splatnosť: sedem dní.   
4.1 Pri omeškaní s odovzdaním diela z dôvodu na strane zhotoviteľa, je objednávateľ oprávnený uplatniť si 

u zhotoviteľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.  
4.2 Pri omeškaní s úhradou faktúry z dôvodu na strane objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si 

u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.  
 

Čl. 5 
Mlčanlivosť 

 
5.1 Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zistených počas vykonávania diela alebo 

súvisiacich s dielom. Všetky dokumenty, ktoré zhotoviteľ od objednávateľa obdrží, budú dôverné a nebude 
možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.   

 
Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 
 

6.1 Zmluva je platná a účinná dňom podpísania zmluvnými stranami. 
6.2 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných dodatkov, inak sú 

neplatné. 
6.3 Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
6.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise. 
 
 

Zborov 26. 8. 2015                                     Zborov 26. 8. 2015             
                   Objednávateľ:                                                           Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
 
 
    ..........................................................        .......................................................... 
                   Ján Lukáč                                                              Jozef Soročin  
                     starosta   


