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Zmluva o poskytovaní služieb -  
TLAČ  NOVÍN LUČATÍNSKE ZVESTI 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

                                                       Zmluvné strany 
 

Poskytovateľ: Objednávateľ: 

EK-PROMOTION, s.r.o. 

Stavebná 1 
974 01  Banská Bystrica  
Zapísaná v OR OS BB, oddiel Sro, vložka č. 12761/S 

Obecný úrad Lučatín 

Lučatín 40 
976 61  Lučatín 
 

Zastúpený (meno,funkcia) 
Erika Karová – konateľka spoločnosti 
 

Zastúpený (meno,funkcia) 
Ing. Pavel Kováč 

IČO: 36 747 327                  DIČ: 2022333445  
IČ DPH: SK2022333445  

IČO: 00313572                                                                           
IČ DPH:  
 

DIČ: 2021121300 

  

Bankové spojenie:  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK97 0900 0000 0051 5146 9407 

Bankové spojenie:  
Banka:   
IBAN:  

Vybavuje:  
Telefón: 

Vybavuje:  
Telefón: 0910 112 377 
  

 
I. Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je tlač novín Lučatínske zvesti pre Obec 

Lučatín s rozsahom spravidla 12 strán na jedno vydanie a pri 
náklade spravidla 220 ks na jedno vydanie. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť tlač novín podľa bodu 1 
tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje prevziať a zaplatiť 
cenu za poskytnuté služby podľa čl. II tejto zmluvy. 
 

II. Cena za poskytnuté služby  
 

1. Ceny za jednotlivú tlač novín ostanú počas platnosti tejto 
zmluvy nemenné. Cena za tlač novín predstavuje na jedno 
vydanie Lučatínskych zvestí o rozsahu 12 strán a náklade 220 ks 
sumu 248,20 € s DPH. Bližšia špecifikácia ceny za jednotlivú tlač 
novín je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčaťou 
tejto zmluvy. 
 

III. Termín a miesto plnenia 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť tlač novín podľa čl. I tejto 
zmluvy po podpise zmluvy vo vopred dohodnutých termínoch. 

 
 
 
 

IV. Platobné a fakturačné podmienky 
 

1. Poskytovateľovi služieb vzniká nárok na zaplatenie ceny podľa 
čl. II tejto zmluvy na základe riadneho plnenia predmetu 
zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy, t.j. po dodaní každého 
vytlačeného vydania Lučatínskych zvestí. 

2. Poskytovateľ služieb nemá nárok na uhradenie preddavku ani 
zálohy. 

3. Objednávateľ uhradí zmluvnú cenu poskytovateľovi po 
poskytnutí služby za každú tlač Lučatínskych zvestí na základe 
faktúry vystavenej poskytovateľom služby. 

4. Faktúra bude vystavená poskytovateľom služby po dodaní 
predmetu zmluvy, t.j. po dodaní každého vytlačeného vydania 
Lučatínskych zvestí. 

5. Lehota splatnosti faktúry je 7 dní od dátumu doručenia faktúry 
objednávateľovi. 

6. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s ustanoveniami 
Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade, 
ak faktúra nebude obsahovať náležitosti v súlade s uvedeným 
ustanovením, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru 
poskytovateľovi služby na doplnenie. V takom prípade lehota 
splatnosti faktúry neplynie, prerušuje sa až do dátumu 
doručenia opravenej faktúry. Dôvod vrátenia faktúry je 
objednávatel' povinný na faktúre vyznačiť. 

 
 

 
V. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 
- vykonať tlač novín riadne, v plnom rozsahu a dohodnutom 

termíne, 
- konať s odbornou starostlivosťou v súlade s požiadavkami 

objednávateľa, 
- nezodpovedá za akékoľvek grafické a gramatické chyby. 

 
2. Objednávateľ je povinný: 
- Poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri 

príprave tlače novín a to v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, 

- Poskytnúť poskytovateľovi celý podklad (vizuál) 
v elektronickej podobe na vytlačenie v jednom z formátov 
pdf, cdr, psd v rozlíšení min. 300 dpi v zodpovedajúcej 
veľkosti finálneho vytlačenia. Pri zhoršenej kvalite podkladov 
poskytovateľ nezodpovedá za kvalitu tlače predmetu zmluvy. 
Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodnú na finalizácii 
zalomenia pred tlačou – t. j. na vyznačení orezových čiar 
finálneho formátu, ktorý ide do tlače. 
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VI. Zmluvné pokuty 
 

1. Ak poskytovateľ odovzdá predmet plnenia po zmluvne 
dohodnutom termíne zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 
ceny predmetu plnenia, za každý deň omeškania. 

2. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny, 
má poskytovateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za 
každý deň omeškania z výšky neuhradenej sumy. 
 

VII. Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvu je možné meniť alebo doplniť len písomným 
dodatkami podpísanými a odsúhlasenými oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. Navrhovateľom dodatku môže 
byť ktorákoľvek zmluvná strana. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma 
zmluvnými stranami 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch  /2/ rovnopisoch. Každá zo 
zmluvných strán obdrží jeden  /1/ rovnopis. 

4. Pri plnení zmluvy sa zmluvné strany riadia v prvom rade jej 
ustanoveniami. Vzájomné vzťahy strán touto zmluvou 
neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
v platnom znení (Obchodný zákonník) 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne 
úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že 
zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali, a že tento 
im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu 
a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Banskej Bystrici, dňa ....................................                                               V Lučatíne, dňa .........................................                                                                                         
 
 
 
Za Poskytovateľa:     Za Objednávateľa: 
 
 
 
..............................................................                                                                    ........................................................................... 
Erika Karová – konateľka spoločnosti           Ing. Pavel Kováč – starosta Obce 
       EK-PROMOTION, s.r.o. 
        
 
 


