
Zmluva o dielo ó. 0212012
uzatvorenámedzi

L Zmluvné strany
1.1 Miestna aköná skupina Stará Öierna voda

so sídlom: Hlavná 297,925 03 Horné Saliby
§tatutárny zástlpca: Ing. Pavol Dobosy, predseda oböianskeho zdtu1enia
tÓo qz 156I22
DIÓ 20227l0t73
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.

Öíslo úötu: 10858326 l 5200
d alej len,, obj ednávatel"

a

I.2 micropixo §. r. o.
So sídlom: Krásna I08Il27,924 0I Galanta
§tatutámy zástupca: Ing. Róbert Baros, konatel spoloönosti
tÖo: :o 774 936
IÖ opH: SK2022374574
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., poboöka Galanta
Öislo bant<ového úötu: 1 083039000/1 1 1 1

dalej len,,zhotovircr"

uzatvorili dne§ného düa podl'a §536 a nasl. zákona é. 5I31I99I Zb. Obchodného
zákonrika túto zmluvu o dielo na ,,Technickú a grafickú prípravu atlaó bedekra
interaktívnej publikácie o kultúmych pamiatkach".

II. Predmet zmluvy
2.I Zhotovitel sa zavázuje, Le za podmienok v tejto zmluve dohodnutych realizuje sluZbu

s názvom ,,Technická a grafická príprava a tlaö bedekra - interaktívnej
publikácie o kultúrnych pamiatkacho'.

Opis sluZb}r:

Bedeker - interaktívna publikácia bude pozostávat z2 éastí:
1. óas? - publikácia., obsahom publikácie bude popis kultúrnych zdrojov - kultúrne a

sakrálne pamiatky z území MAS Dudváh a MAS Stará Öiema voda v slovenskom,
mad'arskom, nemeckom a anglickom jazyku spolu s vyhotovenou
fotodokumentáciou;

2. öasf - DVD médium: súöast'ou publikácie bude priloZené DVD médium (nalepená na
zadní stranu) s obsahom propagaöno-dokumentárneho filmu o vyznamnych
kultúrnych pamiatkach v regióne vo forme DVD nosiöa. Menu DVD média bude
pripravené tak, aby si divák po spustení dokumentámeho filmu mohol lybrat'min.
podl'a jazykovych mutácií (slovensk}, mad'arsky, nemecky a anglicky) a podl'a
jednotliv}ch obci.

Toto interaktívne kniZné vydanie v sebe skr}va vel'§f potenciál vo forme komplexnej
propagácie kultúrnych pamiatok na obidvoch űzemiach, zabezpeöenie rozvoja vidieckeho
cestovného ruchu, a tym aj oslovenie §irokej verejnosti a v§etkych vekoqfch kategórií.
Publikácia bude slúZit' pre miestnych obyvatefov, náv§tevníkov územia a na röznych
medziniárodnych a inych stretnutiach. Ciel]om interaktívnej publikácie je vyhotovenie
spoloönej publikácie - spoloöného propagaöného materiálu, ktor} bude slúZit'na informovanie
náv§tevníkov regiónu, vytvorenie spoloönej identity kultúrnych pamiatok a lákavou formou -



najviac náv§tevníkov. Publikácia bude obsahovaf 507ó
MAS SCv a5OoÁ údajov zűzemiakoordinaönej MAS

Technické parametre publikácie :

} poöet kusov: min.2 500 ks,
} formát: 44,
} farba:4+4 CMYK,
} PoÖet strán: min. 44, z toho 40 strán vnútorn;fch (papier 90 g oNL, obojstranne

natieranY leskly) a 4 vonkaj§ie strany (papier 150 gramo"Y ONr obojstranne
natierany leskly).

Za vyhotovenie (technlcká a grafická príprava a tlaö) interaktívnej publikácie bude
zodPovedn} projektov} partner MAS Stará Öierna voda. Zavyhotovenie 1grán.u, obsahová
a technická príprava) DVD média o vyznamnych kultúmych pamiatku"h b.rd. zodpovedná
koordinaöná MAS (MAS Dudváh).

Realizácia sluZby pozostáv a z nasledovnych úloh :
o príprava grafického návrhu bedekra,
o Technická príprava atlaé bedekra,
o Nalepenie DVD média o vyznamnych kultúrnych pamiatkach do zadnej strany

bedekra.
Presny obsah bedekra a DVD médium

kzákazke.
bude poskytnuty ako podkladovy dokument

2.2 ObjednávateÍ sa v zmysle §537 Obchodného zákonníka zavázuje prevziat ukonöené
dielo v dohodnutom termíne arozsahu plnenia a zaplatit'zaü cenu dóhodnutú podlia öl.
III. tejto zmluvy o dielo, ak dielo zodpovedá zmluvne dohodnutym §pecifikáciám.

dokumentárn},rn filmom pritiahnut' öo
údajov z územia projektového partnera

III. Cena a
3.1 Cena zadielo, tak ako je uröené v bode

platobné podmienky
2.1 tejto zmluvy na zéklade poskytnutej cenovej

ledovná:

slovom : pát'tisícdvestodvadsat' euro
Zhotoviteí j e platiter DPH.

3.2 ObjednávateÍ sa zavázuje, Ze zaplatí zhotovitel'ovi cenu dohodnutú v öl. 3.1 tejto zmluvy
na základe vystavenej faktúry, so splatnostbu 30 dní. SluZba bude financovaná'z
Prostriedkov Programu tozvoja vidieka SR 2007 - 2013, os 4 Leader, opatrenie 4.2
VYkonávanie Projektov spolupráce (Európsky pol'nohospodársky fond pre rozvoj vidiekaa §tátnY rozpoÖet) v rámci rcalizácie projektu s názvom ,,Po stopách ,póloörrého
kultúmeho bohatstva v srdci Podunajskej níZiny''.

IV. Termíny plnenia
4.1 Zhotovitef sa zavázuje odovzdat' predmet diela tak, ako je uröeny v ölánku II. a III. tejto

zmlu.,Y o dielo do dvoch mesiacov odprevzatiazoznamupoZiadaviek na projekt - preűy
obsah bedekra - od objednávateta.

uKy le nas
nazoY Poöet

kusov
Cenaza

jednotku
bez DPH
ffiUR)

Cena
celkom

bez DPH
íEUR)

DPH
20oÁ

(EUR)

Cena
celkom
(EUR)

Technická a grafická príprava a tlaö
bedekra - interaktívnej publikácie o
krrltúrnych pami atkach

2 500 I,74 4 350,00 870,00 5 220,00



5.1

5.2

V. Zmluvné pokuty
V prípade, ak zhotovitel] nedodrZí dohodnu|i termín plnenia podta ölánku IV. tejto
zmluvy o dielo je povinn} zaplatit objednávatefovi zmluvnú pokutu vo v}§ke 0,050Á
zpevnej ceny zadielo zakai:dy deri ome§kania.
Ak zhotovitef z vlastnej viny nezaéne práce spojené s odstránením vád diela do 30 dní od
doruöenia odövodnenej písomnej reklamácie objednávatefa, je povinn;f zaplatit
objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo qf§ke 0,05Yo zpevnej ceny za dielo za kaZdy deü
ome§kania.

VI. Spolupráca objednávatel'a
Objednávateí sa zavázuje odovzdat zhotoviteliovi potrebné informácie a podklady vöas,
v rozsahu a v termínoch dohodnutych v tejto zmluve, prípadne na rokovaniach so

zhotovite]]om.

VII. Ostatné dojednania
Zhotovitel] potvrdzuje, íe sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou diela, Ze sú mu
známe v§etky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné krealizácli diela aüe
disponuje ta§imi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré sú k zhotoveniu diela
nevyhnutné.
Zhotovitef je zodpovedny za vady a nedostatky, ktoré dielo vykazqe v öase jeho
odovzdania. Za vady diela, na ktoré sa vztahqe zínska, zodpovedá zhotovitel]
objednávatel]ovi v rozsahu tejto záruky.
Zhotoviteí na písomnű vyzvu objednávatelia najneskör do 30 pracovnych dní posúdi
oprávnenost' reklamácie a odstráni oprávnene nárokované chyby, ktoré spadajú do
predmetného plnenia tejto zmluvy v obojstranne dohodnutom termíne. Reklamaöné
naroky budú rie§ené na zéklade individuálnych poZiadaviek objednávatela.
Zhotovitef nezodpovedá za vady spösobené dodrZaním nevhodn}ch pokynov, ktoré mu
dal objednávatel vprípade, ak objednávateía na nevhodnost't}chto pokynov upozornil
a objednávatel na ich dodrZaní trval, alebo ak zhotovitel ani pri vynaloZení odbornej
starostlivosti túto nevhodnost' nemohol zistit'.
Zhotoviteí vyhlasuje, Ze bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou
starostlivostou. Zavázuje sa dodríiavat v§eobecne závázné predpisy, technické noímy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel] sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi
objednávatela, pokynmi objednávateía, zápismi a dohodami oprávnenych pracovníkov
zmluvnych strán.
Zhotovitel vyhlasuje, üe má oprávnenie vykonávat' öinnost' v rozsahu predmetu díela a üe

bude v§etky práce vykonávat' s celkovou odbomou starostlivost'ou a ich uskutoöiovanie
bude zabezpeöovat' pracovníkmi so zo dpovedaj úcou kvalifi káciou.
Objednávatet sa zavázuje uplatnit' reklamáciu vád diela u zhotovitelia písomne a to
bezodkladne po ich zistení.

V[I. Závereénéustanovenia
Akékofvek zmeny tejto zmluvy vyZadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma
zmluvn}mi stranami.
Práva a povinnosti zmluvnych strán touto zmluvou vyslovne neupravené, sa riadia
príslu§nymi ustanoveniami zákona é. 513lI99I Zb. Obchodného zékonnika a ostatn}ch
právnych predpisov platn}ch na űzemí S lovenskej republiky.
Zmluvné strany sa zavázujű urovnat' v§et§ spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predov§etkym dohodou.
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8.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmlwry 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
zmlulry, ktory zmluvné strany sledovali v öase jej podpisu.

8.5 Táto zmluva nadobúda platnost' a úöinnost' diom podpisu obomi zmluvnfmi stranami.
8.6 Táto zm|uva bola vyhotovená v §tyroch exemplaroch s platnost'ou originálu, priöom

objednávatel] obdrZí 3 ryhotovenia a zhotoviteli jedno lyhotovenie.
8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, Ze si túto zmluvu preöítali aZe táto, tak ako bola vyhotovená,

zodpovedá ich skutoönej völi, ktorú si vzá$omne váLne, zrozumitetne a úplne slobodne
prejavili, na dőkaz öoho pripájajú svoje podpisy/ podpisy svojich §tatutárnych orgánov,

§,.1iegtna aköni s:,:::ti:::; i:,ilil .;!1."i; ""'A Locai É.;i;;l: : : : :, :]-i, , i, ,i: , .;;l

S a j-.
G lcol ri?,aiili2. l:ic; " 

|-i,!' , |" la

V Hornych Salibách, día28.06.20I2

Ing. Pavol Dobosy
za objednávateía

Ing. Róbert Baros
za zhotoviteía


