ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 631 a nasl. Občianského zákonníka.
1. Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:

Mesto Fiľakovo
Zastúpený:

primátorom mesta JUDr. Jaromírom Kaličiakom

Osoba oprávnená
rokovať a zastupovať
objednávateľa vo veciach
technických
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

PhDr. Peter Fehér

Radničná 25
986 0 1Fiľakovo
00316075
2021115052
OTP Banka Slovensko ,a. s.
8174961/5200

1.2 Zhotoviteľ:

BENETON s. r. o.
Zastúpený:

konateľom Bc. Petrom Balážom

Sídlo:

Kolonáda 5
984 01 Lučenec
VÚB Slovensko, a. s.
2859952257/0200
46 002 847
2023204150

Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ:

2. Predmet zmluvy:
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí vydávanie a tlač mesačníka - časopisu „ Fiľakovské zvesti –
Füleki Hírlap “ ( ďalej len „ publikácia “ ), pričom dňom vydania sa určuje vždy posledná streda
predmetného mesiaca.
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú
cenu.
3. Doba platnosti
3.1 Platnosť tejto dohody zmluvné strany stanovujú na dobu určitú, a to do 31.12.2011.

4. Cena a platobné podmienky
4.1 Celková cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo ( s DPH ) činí:

1.980,- Eur

( slovom: jedentisíc deväťstoosemdesiat Eur ), a to za všetky vydané a vytlačené mesačníky počas
doby trvania tejto zmluvy.
4.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na
úhradu vzniknutých nákladov. Celková suma vzniknutá z preukázateľných nákladov bude predmetom
dohody zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o výške oprávnených nákladov, požiadajú
zmluvné strany súd o rozhodnutie.
4.3 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom na alikvôtnu čiastku
z ročného dohodnutého plnenia v lehote 8 dní po splnení predmetu zmluvy za každý kalendárny
mesiac . Faktúra bude splatná do 30 dní od jej odoslania objednávateľovi.

5. Zodpovednosť za vady, záruka
5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
5.2 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. Iné podmienky
6.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi
pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
6.2 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku je povinný zaplatiť zhotoviteľovi
úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.
6.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že publikácia bude vyhotovená na 100 gramovom NL papieri
formátu A4, farebnosť CMYK 4+4, v počte 1100 výtlačkov mesačne. Rukopis v elektronickej podobe –
signovaný z hľadiska obsahu a jazykovej správnosti – v jazyku maďarskom a slovenskom zabezpečí
mesto v termíne štyroch pracovných dní pred jeho vydaním. Grafické, tlačiarenské a knihárske
spracovanie publikácie je úlohou zhotoviteľa, ktoré jej redigovanú formu predkladá na schválenie
splnomocnencovi mesta dva dni pred jej vydaním. Dodanie publikácie na adresu objednávateľa je
úlohou zhotoviteľa.

8. 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 Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7.4 Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu zmluvy porozumeli a nemajú voči nej
žiadne výhrady.
7.5 Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží 2 exempláre.

Vo Fiľakove, dňa 13.04.2011

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

Kaličiak, v.r.

Baláž, v.r.

JUDr. Jaromír Kaličiak

Bc. Peter Baláž

