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Zmluva o dielo 2014

Objednávatel':

Zhotovitel':

Mesto Sládkovičovo
v zastúpení primátora mesta
92521 Sládkovičovo
IČO:

Alena Jaššová - VYDAVATEĽSTVO "HELENA"
Hlavná 30, 92701 Šaľa
Zastúpená: Mgr. žurnalistiky Alena JAŠŠOV Á,
šéfredaktorka
bank. spojenie: VÚB, a.s. Galanta, exp. Šaľa
č. účtu: 1214542651/0200
IČO: 34644237
DIČ: 1027067250
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Uzatvorili v zmysle zákona § 536 a nás!. Obchodného Zákon:;:~ ::::'
Zmluvu o dielo.
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l. Predmet plnenia
1/1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí reklamu predmetu činnosti objednávateľa (v tomto
prípade aktuálne informácie o obci - podľa potreby objednávateľa) v periodiku, ktoré
vydáva Vydavateľstvo "HELENA": GALANTSKO - ŠALIANSKY ŽURNÁL, (celkom 5
strán o ploche formátu A4). Plochu si objednávateľ rozdelí podľa aktuálnej potreby do
jednotlivých vydaní časopisu a tak si ju aj bude zapÍňať počas roka podľa individuálnych
potrieb.

II. Čas plnenia
2/1 Pre predmet plnenia v bode 1/1 sa dojednáva čas plnenia na dobu určitú od: rok 2014.
Na objednanej ploche si objednávateľ zverejňuje: správy, informácie,
články, PR materiály o činnosti samosprávy, poslancov, komisií, organizácií obce, vrátane
škôl, oznamy, ponuky, pozvánky, personálna inzercia, konkurzy, predaj a prenájom majetku
obce, uznesenia obecného zastupiteľstva, teda všetko, čo súvisí s činnosťou obce, podl'a
požiadaviek a aktuálnej potreby

III. Ceny
3/1 Pre predmet plnenia uvedený v bode 1/1 sa dojednáva paušálna ročná cena:
Cena celkom : 699 EUR.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ dodá objednávateľovi zároveň 100 kusov
výtlačkov časopisu z každého vydania počas celého zmluvne dohodnutého obdobia - pre
poslancov, zamestnancov mestského úradu, školy a ďalšie organizácie pod hlavičkou Mesta
Sládkovičovo. Nie sme platcami DPH.

lV. Fakturácia
4/1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ pošle objednávateľovi faktúru s
dohodnutou sumou, ktorú objednávateľ uhradí podľa termínu splatnosti.

V. Všeobecné ustanovenia
5/1 Vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

VI. Záverečné ustanovenia

6/1 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom: podpisu.

6/2 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do 31.12.2014.
6/3 Zmluvu možno vypovedať len z veľmi vážnych dôvodov, po vzájomnej dohode oboch strán,
nakoľko cena objednanej plochy je vyčíslená hodnotovo o 50% nižšie, ako stanovuje platný
sadzobník vydavateľstva, a to práve z titulu obojstranne výhodnej spolupráce, trvajúcej celý
rok. Pri jednostrannej výpovedi objednávateľ doplatí rozdiel finančných prostriedkov, podľa
platného sadzobníka (ku dňu výpovede).
6/4 V prípade, že zhotoviteľ nevie splniť objednávateľovi dohodnuté služby z akéhokoľvek
dôvodu, vráti mu alikvotnú časť peňazí podľa počtu nevydaných reklamných alebo
informačných produktov.
6/5 Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu zmluvné strany vykonať len písomnými dodatkami,
odsúhlasenými oboma stranami.
6/6 Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktor' ch každá strana obdrží jedno
vyhotovenie.
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V Šali, 31.01.2014
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Zhotoviteľ:
Mgr. Alena Jaššová
šéfredaktorka

