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Regionálna rozvojová agentúra Púchov, Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov 

ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č.513/199 Zb.Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov 

 (ďalej len „zmluva“)  

___________________________________________________________________________ 

 medzi týmito zmluvnými stranami: 

1. REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA 

Sídlo:   Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov 

Zastúpená: PeadDr. Miroslav Kubičár 

IČO:   37923536 

DIČ:  2022422567 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

a 

2.  ASSA, spol. s.r.o.  

Sídlo:   Ul. J. Kráľa 1269/44   

Zastúpená: Ľubor Šeba   

IČO:   31601634    

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

Pre účely tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ označujú spoločne aj 
ako „Zmluvné strany“. 

I. Predmet zmluvy 

 Zabezpečenie predmetov publicity a tvorba internetového štítku k projektu: „Stratená 
obchodná cesta pohraničia“. 
 

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa dodať a pripraviť:  
� Informačný materiál- brožúra  

Počet: 5000 ks + elektronická verzia  

Formát informačného materiálu: 25x18 cm    

Farba: 4+4 lamino na obálku 1+0 

Papier: 135g natieraný vnútro, 250g natieraný obálka  

Rozsah: 24+obálka 

Spracovanie: šitie na 2 kramličky 

Texty - v zmysle informácií o obsahu zabezpečí uchádzač, všetky texty musia byť  

písomne odsúhlasené zadávateľom, musia mať pravopisnú úpravu, rozsah textu je cca  

60% celkovej plochy  

• Fotografie: Úprava dodaných fotografií do formátu JPG. Fotografie musia vystihovať 

jednotlivé projekty, spracované budú na základe predbežného zadania tém a námetov na 

fotografie a musia byť odsúhlasené zadávateľom. Počet fotografií vo vzťahu k vnútornému 

obsahu je v rozsahu cca 40%. Fotografie budú dodané ako súčasť materiálu. 
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• Grafické práce: cena zahŕňa všetky grafické práce, t.j. vypracovanie návrhov, ktoré sa  

stanú finálom až po úplnom odsúhlasení poverenou osobou verejného obstarávateľa (čo 

potvrdí poverená osoba svojím podpisom alebo mailom), sem patrí aj grafické spracovanie 

a tvorba mapy s popisom podľa zadania objednávateľa 

• Požadujeme konzultácie, mailovú komunikáciu a odpovede zadávateľovi do 48 hodín,  

korektúru a osadenie fotiek, osadenie textov, dodanie finálnej verzie na CD.  

• Zhotoviteľ zabezpečí grafickú úpravu a tlač znaku EÚ, CZ-SK, TSK, RRA PU a RRA VM v zmysle  

platných manuálov pre publicitu, ktoré mu poskytne objednávateľ.  

• Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky materiály ním dodané a použité v brožúre, to znamená, 

že budú po právnej stránke vysporiadané, resp. tretími stranami nenapadnuteľné.  

• Komunikácia: osobná, emailová  

� Informačné tabule  

• tvorba informačných tabúľ s námetom a grafikou spoločnou podľa vytvorenej brožúry 

o veľkosti 65x90 cm v počte kusov 10.  

• Krabica na pečiatky, retiazka, úchyt pečiatky, popis 10 ks.  

� Turistické pasy  (Pas na opečiatkovanie) 

• Grafická úprava a tlač pasov na opečiatkovanie v počte kusov 2000, formát A5 – 4 strany. 

� Pečiatky 

• Grafický návrh a výroba pečiatok v počte kusov 50.  5 kusov x 10 obcí – pečiatka kruhová 

priemer 37mm, spoločne s poduškou v počte kusov 50ks.   

� Reklamné a propagačné materiály 

• Grafický návrh a výroba  pier, odznakov a magnetiek spoločne v počte kusov 2000.  

� Internetový štítok 

• Tvorba internetového štítku, grafická úprava a technické zabezpečenie vo forme tvorby 
internetového banera a webstránky k projektu 

 

II. Výstupy a harmonogram zmluvy 

2.1   Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy vypracuje a odovzdá Objednávateľovi nasledovné 
výstupy:  

2.1.1.    Brožúru v počte kusov 5000 a jej elektronickú verziu na CD, Turistické pasy v počte kusov  
2000 a ich elektronickú verziu do 30.04.2014 

2.1.2.    Informačné tabule v počte kusov 10 a ich elektronickú verziu na CD, ostatné propagačné 
materiály, pečiatky k projektu v počte kusov 50 do 10.06.2014 

2.1.3.   Internetový štítok do 30.06.2014 

III. Spôsob realizácie, použité nástroje a metodológia 

3.1.  Pri vypracovaní diela bude Zhotoviteľ prednostne vychádzať z údajov a informácií, ktoré mu 
budú poskytnuté vo forme existujúcich dokumentov a materiálov, na základe spolupráce a 
spoločných stretnutí partnerov projektu – Regionálnej rozvojovej agentúry Púchov a Regionálnej 
rozvojovej agentúry Východnej Moravy. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi poskytnúť potrebné 
doklady na vypracovanie diela do troch pracovných dní od požiadavky Zhotoviteľa.  
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3.2 Zhotoviteľ priebežne počas celej doby realizácie konzultuje pripravovaný materiál 
s Objednávateľom . Materiál bude v závere Objednávateľom akceptovaný, čo vyjadria obe Zmluvné 
strany podpisom Dodacieho listu. Autorské práva sú plne priznané Objednávateľovi.  

IV. Cena a platobné podmienky 

4.1.  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas splnené záväzky podľa čl. I., 

II., a III.,  a to v sumách podľa objednávky diela:  

• Informačný materiál- brožúra  v sume 1,7 €/ ks spolu 8 500,00 € (5000ks) 

• Informačné tabule v sume 99,00 €/ ks spolu 990,00 € (10ks) 

• Turistické pasy  (Pas na opečiatkovanie) v sume 0,45 €/ ks spolu 900,00 € (2 000ks) 

• Pečiatky  v sume 5,00 €/ ks spolu 250,00 € (50ks) 

• Reklamné a propagačné materiály  v sume 0,49 €/ ks spolu 980,00 € (2 000ks) 

• Internetový štítok  v sume 850,00 €  

4.2. Celková suma s DPH je teda vo výške 12 470,00 slovom (dvanásťtisícštyristosedemdesiateur). 

4.3.  Lehota splatnosti je 60 dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry 
Objednávateľovi. Fakturovanú čiastku zaplatí Objednávateľ na účet Zhotoviteľa uvedený v príslušnej 
faktúre. 

V. Vypracovanie diela 

5.1.  Začiatok vypracovanie diela je 03.03.2014 . 

5.2.  Miesto dodania výstupov je sídlo Objednávateľa.  

VI. Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo v rozsahu stanovenom v čl. I a v súlade 
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

6.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje dielo v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a inými normami platnými v Slovenskej republike. 

6.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu tejto zmluvy s odbornou 
starostlivosťou a dokončiť dielo na základe informácií o požiadavkách a potrebách Objednávateľa 
poskytnutých Objednávateľom podľa svojich najlepších schopností a v súlade s podmienkami tejto 
zmluvy.  

6.4.  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a dokumenty 
požadované pre včasné vypracovanie diela.  

6.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt „Stratená obchodná cesta pohraničia“ je financovaný 
z prostriedkov EÚ, z Fondu Mikroprojektov, spravovaného TSK, a bude spolupracovať s prípadnými 

orgánmi kontroly európskeho mechanizmu. 

VII. Doba trvania zmluvy 

7.1  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 03.03.2014 do 30.06.2014. 

 




