
Zmluva o dielo é.01l20t2
uzatvorenámedzi

I. Zmluvné strany
1.1 Miestna aköná skupina Stará Öierna voda

so sídlom: Hlavná 297,925 03 Horné Saliby
§tat rtárny zástupca: Ing, Pavol Dobosy, predseda oböianskeho zdruZenia
tÖo +z 156I22
DIÓ 20227I0I73
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Öíslo úötu: 10858326 l 5200

d alej len,, objednávatel"
a

I.2 Rudolf Lancz - LAVA
So sídlom: Lipová I294lI5,925 2I Sládkoviöovo
Statutámy zástupca: Rudolf Lancz
ICO:43956122
tÖ opH: sKI072887442
Bankové spojenie: Slovenská sporitefüa a.s., poboöka Sládkoviöclvo
Císlo bankového úötu: O2a2690775 / 0900

d alej len,, zhotovitel"

uzatvorili dne§ného df,a podl'a §536 a nasl. zákona ó. 5I3ll99I Zb. Obchodného
zákonníka túto zmluvu o dielo na ,,Vyhotovenie informaönych tabúl'kultúrnych pamiatok na
uzemí MAS Stará Öierna voda".

il. Predmet zmluly
2.I Zhotovitef sa zavázuje, Ze zapodmienok v tejto zmluve dohodnutych realizuje sluZbu

s názvom,,Vyhotovenie informaönych tabúl'kultúrnych pamiatok na území MAS
Stará Öierna voda".

opis sluzbv:
Na území projektovych partnerov, ü. Miestna aköná skupina Dudváh (d'alej: MAS

Dudváh) a Miestna aköná skupina Stará Öierna voda (d'alej: MAS Stará Öierna voda) sa
nachádza viac ako 130 kultúrnych a sakrálnych pamiatok, zktorych váö§ina je vel'mi dőleZitá
z hl'adiska rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, av§ak tieto pamiatky nie sú öasto krát
oznaéené ani len zákIadnymi informáciami. Z tohto dövodu budú pripravené §tvorjazyöné
(slovensky, mad'arsk}, nemecky, anglicky jazyk) informaöné tabule vo formátoch Al, A2 a
'{3 podl'a charakteru a ve]]kosti kultúmeho zdroja a budú osadené k najvyznamnej§ím
kultúrnym pamiatkam v regióne, ako napr.: ku kostolom, ka§tiel'om, kaplnkám, kűriám,
mlynom, sochám, h,ríüom, atd'.. Obsahom tabúl' bud:ú základné informácie o kultúrnych
pamiatkach, napr.: vzník, architektonick;f §tyl, autor, struöny popis, história, ochrana, atd'.
Vyhotovené informaöné tabule k jednotlivlm kultúmym a historickym pamiatkam budú
náv§tevníkov oboznamovat' o základni,ch informáciách, t. j. o ich vyzname, öím budú
prispievat'k pochopeniu ich döleZitosti a potreby ochrany.

Pre územie MAS Stará Öierna voda bude vyhotoven}ch 42 informaön}ch tabúI k
vyznamnym kultúrnym pamiatkam s nasledovnymi technic§rni parametrami :



F'ormát
tabule

umiestnenie
tabule (vfroba)
- kon§trukcia

íks)

umiestnenie
tabule (vfroba)

- podstavec
íks)

Celkom
(ks)

struöná techniclcí charakteristika
informaönfch tabúl'

A1 12 12

Rozmer formát Al (594 x 841 mm), tlaö: plnofarebná
digitálna + lamino, podklad: sandwich (hliník-PVC-
hliník), tabule budú namontované na kovové
kon§trukcie: v,i§ka min. 220 cm íkon§trukcia).

A2 l4 l4
Rozmer formát A2 (594 x 420 mm), tlaö: plnofarebná
digitálna + lamino, podklad: sandwich (hliník-PVC-
hliník), tabule budú namontované na kovové
kon§trukcie: ví§ka min, 100, resp. l20 cm (podstavec)

A3 |6 16

Rozmer formát A3 (420 x 297 mm), tlaö: plnofarebná
digitálna + lamino, podklad: sandwich (hliník-PVC-
hlinft), tabule budú namontované na kovové
kon§trukcie: ví§ka min. l00. resp. 115 cm (podstavec)

Celkom 12 30 42

Vyhotovenie informaönfch tabúr pozostáva z nasledovnfch úloh:
o pfiprava a vyroba grafického návrhu informaön}ch tabúr (kazdá tabula bude mat'

samostatnf grafic§f návrh),
o Technickápríprava a samotná v}roba informaön}ch tabúr.
Presn;f obsah informaön}ch tabúr kultúrnych pamiatok bude poskltnut} ako podkladoqf

dokument k sluzbe.
2.2 Objednávateí sa v zmysle §537 Obchodného zákonníka zavázuje prevziat ukonöené

dielo v dohodnutom termíne a rozsahu plnenia a zaplatit zai cenu dohodnutú podl'a öl.
III. tejto zmluvy o dielo, ak dielo zodpovedá zmluvne dohodnutym §pecifikáciám.

III. Cena a platobné podmienky
3.1 Cena za dielo, tak ako je uröené v bode 2.1 tejto zmluvy na základe poskytnutej cenovej

slovom: dvetisícpát'stopát'desiat§tyri €, 98 centov
Zhotoviteí je platiteli DPH.

3.2 Objednávateí sa zavázuje, Ze zaplatí zhotovitel'ovi cenu dohodnutú v öl. 3.1 tejto zmluvy
na základe vystavenej faktúry, so splatnost'ou 30 dní. SluZba bude financovaná z
prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, os 4 Leader, opatrenie 4.2
Vykonávanie projektov spolupráce (Európsky polinohospodársky fond pre rczvoj vidieka
a §tátny rozpoöet) v rámci realizácie projektu s názvom ,,Po stopách spoloöného
kultúrneho bohatstva v srdci Podunajskej niiiny".

nasledovná:
nazov charakteristika Cena bez

DPH
íEIIR)

DPH
20oÁ

íEIIR)

Cena
celkom
íEIIR)

Vyhotovenie
informaönfch
tabúl'
kultúrnych
pamiatok na
území MAS
stará Öierna
voda

Príprava a qfroba grafického návrhu, technická
príprava a samotná qfroba informaön;ich tabúl' vo
formáte AI02 kusov s kon§trukciou)

1 100,50 220,I0 l320,60

Príprava a v}roba grafického návrhu, technická
príprava a samotná v}roba informaön;ich tabúl' vo
formáte A2 (14 kusov na podstavci)

595,85 l19,17 715,02

Príprava a vyroba grafického návrhu, technická
príprava a samotná v}roba informaönlfch tabúl' vo
formáte A3 (16 kusov na podstavci)

432,80 86,56 519,36

cena celkom 2l29,1s 42s,83 2 554.98



4.I
ry. Termíny plnenia

Zhotoviteí sa zavázuje odovzdat' predmet diela tak, ako je uröen} v ölánku II. a III. tejto
zmluvy o dielo do jedného mesiaca od prevzatia zoznamu poZiadaviek na projekt - presny
obsah informaönych tabúr kultúrnych pamiatok - od objednávatefa.

V. Zmluvné pokuty
V prípade, ak zhotovitel' nedodrZí dohodnuty termín plnenia podl'a ölánku IV. tejto
zmluvy o dielo je povinn} zaplatit' objednávatel]ovi zmluvnú pokutu vo vy§ke 0,050Á

z pevnej aeny za dtelo zakaí:dy def, ome§kania.
Ak zhotovitel'z vlastnej viny nezaénepráce spojené s odstránenimvád diela do 30 dní od
doruöenia odövodnenej písomnej reklamácie objednávatefa, je povinny zaplatít
objednávatel]ovi zmluvnú pokutu vo v}§ke 0,050Á zpevnej ceny za dielo zakaZdy deíl
ome§kania.

VI. Spolupráca objednávatel'a
6.1 Objednávateí sa zavázuje odovzdat zhotovitel]ovi potrebné informácie a podklady vöas,

v rozsahu a v termínoch dohodnutych v tejto zmluve, prípadne na rokovaniach so

zhotovitel'om.

VII. Ostatné dojednania
Zhotoviteí potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou diela, Ze sú mu
známe v§etky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné krealizácii diela aZe
disponuje ta§imi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré sú k zhotoveniu diela
nevyhnutné.
Zhotovitel je zodpovedny za vady a nedostatky, ktoré dielo vykazuje v öase jeho
odovzdaria. Za vady diela, na ktoré sa vztaJrn$e záruka, zodpovedá zhotovite]]
objednávatel'ovi v rozsahu tejto zán:ky.
Zhotovitef na písomnú v!,zvu objednávatelia najneskör do 30 pracovnych dní posúdi
oprávnenost' reklamácie a odstráni oprávnene narokované chyby, ktoré spadajú do
predmetného plnenia tejto zmluvy v obojstranne dohodnutom termíne. Reklamaöné
nároky budú rie§ené na základe individuálnych poZiadaviek objednávateía.
Zhotovitel nezodpovedá za vady spösobené dodrZaním nevhodn}ch pokynov, ktoré mu
dal objednávateí vpdpade, ak objednávatela na nevhodnost't}chto pokynov upozornil
a objednávatel' na ich dodrZani trval, alebo ak zhotovitef ani pri vynaloZení odbornej
starostlivosti túto nevhodnost' nemohol zístit .
Zhotoviteí vyhlasuje, Ze bude pri plnení predmetu tejto zmlur,y postupovat' s odbornou
starostlivos(ou. Zavázuje sa dodrZiavat v§eobecne závázné predpisy, technické nonny
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteí sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi
objednávatel'a, pokynmi objednávateía, zápismi a dohodami oprávnen;fch pracovníkov
zmluvn}ch strán.
Zhotoviteí vyhlasuje, Le má oprávnenie vykonávat' öinnost'v rozsahu predmetu diela aZe
bude v§etky práce vykonávat' s celkovou odbornou starostlivost'ou a ich uskutoöf,ovanie
bude zabezpeöovat' pracovníkmi so zodpovedaj úcou kvalifi káciou.
Objednávatel' sa zavázuje uplatnit' reklamáciu vád diela u zhotovitelia písomne a to
bezodkladne po ich zistení.

5.1

5.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7



VIII. Závereénéustanovenia
8.1 Akéko]]vek zmeny tejto zmluvy vyladqu formu písomného dodatku podpísaného oboma

zmluvn}mi stranami.
8.2 práva a povinnosti zmluvnych strán touto zmluvou v;fslovne neupravené, sa riadia

príslu§qfmi ustanoveniami zákonaé.5l3ll991 Zb. Obchodného zákonnika aostatnych
právnych predpisov platn}ch na tlzemí Slovenskej republiky.

8.3 Zmluvné strany sa zavázqí urovnat v§etky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predov§etkym dohodou.

8.4 Ak by niei<toré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym, nebudú tym

dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne

neplatné ustanovenie nahradit' novym, zodpovedajúcim hospodárskemu úÖelu tejto

zmluvy,ktoqi zmluvné strany sledovali v öase jej podpisu.

8.5 Táto zmllvanadobúda platnost'a úöinnost'df,om podpisu obomi zmluvn}mi stranami.

8.6 Táto zmluva bola vyhotovená v §tyroch exemplároch s platnost'ou originálu, priÖom

obj ednávat et obdrúí 3 vyhotove nia a zhotoviteí j edno vyhotovenie.

8.7 Zm\uvné strany vyhlasujú, Ze si túto zmluvu preöítali aietáto, tak ako bola vyhotovená,

zodpovedá ich skutoönej völi, ktoru si vzájomne vűne, ztozumítelne aúplne slobodne

prejavili, na dökaz öoho pripájajú svoje podpisy/ podpisy svojich §tatutárnych orgánov.

V Horn;ich Salibách, dnaü.06.2012
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