
Zmluva o dodávke mesačníka 

„Horizont“ 

Uzatvorená na základe ustanovenia podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

1. 

1.1. Objednávateľ: 

Zmluvné strany 

Obec Rudňany 
Štatutárny zástupca: Bc. Rastislav Neuvirth, starosta obce 

Banka: VÚB a.s. 

Číslo účtu: 24120592/0200 

BIC: SUBASKBX 

IBAN: SK0302000000000024120592 
IČO: 00329533 

DIČ: 2020717842 

Tel: 053/4499102 

Fax: 053/4499102 
e-mail: obec@rudnany.sk 

1.2. Dodávateľ: Ľuboš Hladt - ACE media 

Štatutárny zástupca: Ing. Ľuboš Hladt 
Banka: VÚB a.s. 

Číslo účtu: 3480107555/0200 

BIC: SUBASKBX 

IBAN: SK4302000000003480107555 
IČO: 48083496 

DIČ: 1120106020 
Tel: 0948 348 968 

e-mail: acemedia@acemedia.sk 

2. 
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je grafické spracovanie, tlač a knihárske spracovanie mesačníka 

„Horizont“. 

2.2. Dodávateľ sa zaväzuje vyhotoviť pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok uvedených 

v tejto zmluve mesačník Horizont v dohodnutom termíne. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí za vyhotovenie mesačníka Horizont dohodnutú cenu 

podľa podkladov fakturácie. 
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3. 
Rozsah, obsah a spôsob plnenia predmetu 

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že pre umožnenie plnenia vyplývajúceho z bodu 2.2. tejto 

zmluvy, dodá dodávateľovi podkladový materiál potrebný k spracovaniu a príprave 

grafických podkladov najneskôr 2 pracovné dni pred zadaním podkladov do výroby. 

2.5. Dodávateľ sa zaväzuje, že: 

a) Spracuje, alebo zabezpečí spracovanie materiálov pre tlač. 

b) Zašle pred zadaním do výroby grafický návrh mesačníka na schválenie 

objednávateľovi. 

b) Zhotoví mesačník „Horizont“ v náklade 700 ks. 

c) Dodá vytlačený mesačník najneskôr do 7 pracovných dní od potvrdenia grafických 

podkladov a ich zadania do výroby. 

d) Štandardný rozsah mesačníka bude 12 strán. (Vložená príloha je možná za 

operatívne dohodnutú cenu.) 

e) Na zviazanie mesačníka sa použije šitá väzba V1. 

e) Strany mesačníka budú spravidla plnofarebné. 

f) Mesačník bude vytlačený na bielom 80gr ofsetovom papieri, prípadne 90gr 

ofsetovom papieri, vo formáte A5 v profesionálnej kvalite. 

4. 
Cena predmetu plnenia, platobné podmienky 

2.6. Cena za vyhotovenie mesačníka „Horizont“ je stanovená dohodou zmluvných strán a je 

nasledovná: 

a) Rozsah 12 strán, plnofarebná tlač, náklad 700ks - 200,00€ 

b) Rozsah 16 strán, plnofarebná tlač, náklad 700ks - 260,00€ 

c) Rozsah 20 strán, plnofarebná tlač, náklad 700ks - 316,00€ 

d) Rozsah 24 strán, plnofarebná tlač, náklad 700ks - 375,00€ 

2.7. Objednávateľ uhradí dodávateľovi za vytlačenie celého nákladu príslušnú fakturovanú 

čiastku podľa splatnosti uvedenej na faktúre. 

5. 
v 

Cas plnenia 

2.8. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2.9. Zrušiť možno túto zmluvu: 

a) Dohodou zmluvných strán 

b) Výpoveďou jednej zo zmluvných strán 
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2.10. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

6. 
Záverečné ustanovenia 

2.11. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne 

nasledujúci deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom 

č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov. 

2.12. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 

zástupcami zmluvných strán. 

2.13. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrži po jednom 

vyhotovení. 

2.14. Všetky ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú dohodnuté v tejto zmluve 

sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka. 

2.15. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju bez výhrad podpisujú. 

V Rudňanoch 26.2.2019 V Rudňanoch 26.2.2019 

Za objednávateľa: Za dodávateľa: 
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