
Zmluva o vyhotovení reklamného spotu. 

Zmluva o dielo 

 

1. Zmluvné strany 

1.1 Zhotoviteľ: 

Jozef Klimko, DiS. art. 

Na Zigmundšachtu 562/12 

969 01 Banská Štiavnica 

R.č: 701031/8458 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka č. účtu: 

SK4902000000002739949432  

 

1.2 Objednávateľ: 

Obec Prenčov 

Obecný úrad Prenčov 300 

969 73  Prenčov 

IČO: 00 320 943 

DIČ: 202 110 73 96 

Zastúpená starostkou obce: Mgr. Alena Ciglanová 

Bankové spojenie: Prima banka a.s. 

č. účtu: SK14 5600 0000 0014 0285 7001 

 
 
 

 

2. Predmet zmluvy: 

2.1 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe dohodnutej ceny, ktorá bola odsúhlasená 

objednávateľom v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve 

pre objednávateľa vyhotoví zvukový záznam a následne výrobu audio CD 

pripraveného do distribúcie. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. 

Za presné požiadavky je zodpovedný objednávateľ. 

 

2.2 

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, a zaplatí za ich 

zhotovenie dohodnutú cenu. 

 

2.3. 

Predmetom zmluvy je vyhotoviť prezentačné audio CD podľa zadania objednávateľa. 

 

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa 

3.1 

Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všetky dojednané požiadavky. 

 

4. Čas plnenia 

4.1 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 

4.3 tejto zmluvy v termíne: do 12. augusta 2016 

 

4.2 

Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s 



poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti 

dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

 

4.3 

Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy podľa potrieb objednávateľa. 

 

 

 

5. Spolupôsobenie objednávateľa 

 

5.1 

Zhotoviteľ dodrží všetky zákonné podmienky pre zhotovenie diela. 

 

5.2 

Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických 

vád. 

 

6. Cena a platobné podmienky 

 

6.1 

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – vyhotovenie prezentačné audio CD 

podľa čl. 2 a 3. 

Cena predmetu diela :1893.60 € 

 

6.2 

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi 

nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných 

strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie. 

 

 

7. Zodpovednosť za vady, záruka 

 

7.1 

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

 

7.2 

Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinností. 

 

7.3 

Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich 

použití trval. 

 

 

7.4 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (nedostatky diela) 

bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 7 dní od uplatnenia reklamácie. 

 

 

8. Záverečné ustanovenia 



 

8.1 

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

 

8.2 

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. 

 

 

8.3 

Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa podľa autorského 

zákona. 

 

8.4 

Akákoľvek manipulácia alebo zmena predmetu zmluvy objednávateľom po odovzdaní 

musí byť písomne odsúhlasená zhotoviteľom. 

 

8.5 

 

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno 

vyhotovenie. V Banskej Štiavnici  dňa 29.4.2016. 

 

 

 

 

.............................................                                       .................................................... 

                     Objednávateľ                                                                  Zhotoviteľ 

                                                                                                      Jozef Klimko, DiS. art. 

               

                          


