
ZMLUV A O DIELO 
uzavretá v súlade so znením§ 536 a nasl. zákona 
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

Článok I 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
(ďalej len "objednávate!"') 

a 
LEOPRINT s.r.o. 
sídlo: Bratislavská 105/110, 911 06 Trenčín 
IČO: 45 390 452 
DIČ: 20 229 58 850 
IČ DPH: SK20 229 58 850 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN: SK26 7500 0000 0040 1009 3747 
zastúpený: Kosák Jakub, konateľ; Pavol Holúbek, konateľ 

(ďalej len "zhotovíte!"') 
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako zmluvné strany alebo jednotlivo "zmluvná strana") 

Článol{ II 
Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len "zmluva") na základe výsledkov procesu 
verejného obstarávania na uskutočnenie diela, podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon 

o verejnom obstarávaní"), a Smernice predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2014. 

Článok III 
Predmet zmluvy 

l. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť pre objednávateľa dielo: "tlač brožúr "100 najlepších tipov pre záhradu" a "Cesta k 
záhradnej plakete." Predmetom zákazky je tlač a grafické spracovanie brožúr v počte l 000 ks pre 

brožúru "100 najlepších tipov pre záhradu" a 1000 ks pre brožúru "Cesta k zálu-adnej plakete." 
(ďalej aj len ako "dielo"), v rozsahu v zmysle podkladov, ktoré boli súčasťou procesu verejného 

obstarávania. 



2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je subjektom odborne spôsobilým na realizáciu predmetu a účelu tejto 
zmluvy v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a túto spôsobilosť 
bude udržiavať počas doby trvania zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zákazky vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
Rozsah predmetu zákazky je stanovený cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom v procese 
verejného obstarávania. 

Článok IV 
Čas zhotovenia 

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou najneskôr 
do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne 
odovzdať celé uskutočnené dielo, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri 
odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa diela. 

2. O prevzatí dokončeného diela musí byt' spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom 
a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdanía 
diela. Miestom dodania diela je sídlo objednávateľa. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že celé riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 

Článok V 
Cena za dielo 

l. Cena za zhotovenie diela je v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa. 

2. Cena diela je stanovená nasledovne : 
zmluvná cena bez DPH v EUR : 2191 ,67 EUR 
slovom: dvetisícstodeväťdesiatjeden eur a šesťdesiatsedem centov 

sadzba DPH 20 %a výška DPH v EUR: 438,33 EUR 
slovom : štyristotridsaťosem eur a tridsaťtri centov 

Celková zmluvná cena vrátane DPH v EUR: 2630.- EUR 
slovom: dvetisícšesťstotridsať eur 

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky priame a nepriame náklady na úplné a kvalitné 
zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. 

4. Práce naviac, zmeny a doplnky požadované objednávateľom nad rámec dohodnutého v predmete 
tejto zmluvy musia byť predmetom písomného dodatku k tejto zmluve. 



Článok VI 
Financovanie 

l. Zhotoviteľ po ukončení, odovzdaní/prevzatí diela na základe vyhotoveného protokolu, doručí 
objednávateľovi faktfuu, ktorá bude mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená v súlade 
so zmluvou. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. 

2. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, pričom musia byť dodržané všetky formálne náležitosti 
faktúry a označenie zmluvy; v opačnom prípade faktúra nebude uhradená a bude vrátená 
objednávateľovi späť na doplnenie. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej 
zhotoviteľom v súlade s touto zmluvou, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

Článok VII 
Zodpovednost" za vady, záruka 

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

2. Právo zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí, musí objednávateľ 
reklamovať v protokole o odovzdaní a prevzatí. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá 
objednávateľ, pokiaľ boli spôsobené porušením jeho povinností. 

3. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi odo dňa odovzdania a prevzatia diela záruku 12 mesiacov. 
Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich 
písomného oznámenia objednávateľom. 

Článok VIII 
Iné práva a povinnosti zmluvných strán 

l. Zhotoviteľ sa zavazuJe svoj záväzok splniť riadnym ukončením prác a odovzdaním diela 
objednávateľovi v mieste sídla objednávateľa. Náklady na odovzdanie diela v mieste sídla 
objednávateľa sú súčasťou ceny diela. 

2. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa pred uvedením brožúr do tlače defmovaných v čl. III ods. l 
tejto zmluvy predložiť ich grafické spracovanie k odsúhlaseniu objednávateľovi. Grafické 
spracovanie bude uskutočnené podľa českej jazykovej mutácie, pričom text a potrebné grafické 
prvky budú dodané objednávateľom. 

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") 
bez predchádzajúceho súhlasu TSK. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa 
v rozpore s dohodou TSK podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka 
neplatný. Súhlas TSK je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK. 



Článok IX 
Sankcie 

l. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej 
celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania, ak dielo alebo niektorá jeho časť nebude 
zhotovená v dohodnutom čase a v požadovanej kvalite. 

2. Ak objednávateľ je v omeškani so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti , je povinný 
zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania v zákonnej výške. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť dodaného diela. V prípade dodania neúplného alebo 
nesprávneho diela zodpovedá zhotoviteľ za spôsobenú škodu. 

4. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním dohodnutého diela, ako aj v prípade dodruúa 
neúplného alebo nesprávneho diela, má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny diela. Týmto 
ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 

5. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody v celom 
rozsahu, ktorá vznikne zmluvnej strane z nesplnenia povinností upravených zmluvou dmhou 
zmluvnou stranou, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené. 

Článok X 
Spôsoby ukončenia zmluvy 

l. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením 
diela, alebo jeho časti, o viac ako dva týždne (14 kalendámych dní) po uplynutí lehoty na 
dokončenie diela podľa tejto zmluvy. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej 
zmluvnej strane. V takom prípade mu vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
l 0% z ceny diela bez DPH. 

2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená zmluvná strana 
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej zmluvnej strany v súlade s platnou 
právnou úpravou náhradu preukázateľnej škody, ktorá jej vinou vznikla. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností možno považovať 
porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. 

4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na 
náhradu škody a nárokov na zmluvné a zákonné sankcie. 

5. Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán. 



Článok XI 
Záverečné ustanovenia 

l. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy ako aj 
vzťahy zmluvou neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovenia 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní 
a o zmene a doplnení neskorších predpisov. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma 
zmluvnými stranami. 

3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie 
a objednávateľ vyhotovenia dve. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na 
webovom sídle objednávateľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, uzatvárajú ju 
slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Trenčíne dňa 16.11.2017 
/ 

Pavol Holúbek 
konateľ / 

Jakub Kosák / -
konateľ 

·Th7n~ltu~ v - 8 DEC. 2017 
v ... ............ -/ ····~ ·.P··· ······ 

... ..... ···············t· .. ~· ···~-
Ing. Jaroslav Bašk f ~~ 
predseda TSK ~ '~ 

t-o 


