
1 
 

Zmluva o poskytovaní služieb  
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

medzi: 
 

Objednávateľom:  Obec  Spišská Teplica 
Zastúpen:   Ing. Radoslav Šeliga, starosta 
Sídlo:    Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica 
IČO:     00326534 
DIČ:    2020674964 
Bankové spojenie:  Slovesnká sporiteľňa, a.s. 
IBAN:    SK68 0900 0000 0051 1795 3713 
Registrácia:   zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

a 

Poskytovateľom:  POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s.r.o. 

Zastúpeným:  Ing. Anton Földeš 

Sídlo:  Popradskej brigády 749/13, 058 01 Poprad 

IČO:  44021763 

IČ DPH:  2022583035 

Bankové spojenie: 2440965753/0200 

IBAN:  SK65 0200 0000 0024 4096 5753 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka č. 

19893/P 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie tlače obecných novín s názvom „Teplický spravodajca“. 

 

Článok II. 

Záväzky zmluvných strán 

 

1. Tlač obecných novín bude zabezpečená podľa tejto špecifikácie: 

a) tlač 4 + 4 – plnofarebná obojstranná tlač, papier 80 g BO, väzba 2 spinky, počet strán 8, 

náklad 700 ks, 

b) tlač 4 + 4 – plnofarebná obojstranná tlač, papier 80 g BO, väzba 2 spinky, počet strán 12, 

náklad 700 ks. 

2. Objednávateľ telefonicky alebo e-mailom oznámi poskytovateľovi formu tlače obecných novín 

podľa špecifikácie uvedenej v čl. II. bod 1 v závislosti od počtu príspevkov. 

3. Objednávateľ dodá poskytovateľovi všetky grafické a textové podklady do obecných novín 

včas, v požadovanej kvalite a požadovanom rozsahu. Zmluvné strany si budú poskytovať 

súčinnosť pri zabezpečovaní tlače obecných novín. Poskytovateľ spracuje grafický návrh 

novín a elektronicky ju zašle objednávateľovi na odsúhlasenie, príp. prevedenie korektúr. 

4. Tlač obecných novín bude 5 čísel ročne. Tlač bude uskutočnená do 1 týždňa odo dňa 

odoslania obecných novín do tlače. Poskytovateľ zabezpečí tlač obecných novín po ich 

telefonickom alebo e-mailovom odsúhlasení objednávateľom. 

 

 

Článok III. 

Cena 

 

1. Cena za tlač obecných novín je: 
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a) podľa špecifikácie uvedenej v čl. II. ods. 1 písm. a)  0,254€/ks bez DPH, spolu za 700ks 

213,36 € vrátane DPH, 

b) podľa špecifikácie uvedenej v čl. II. ods. 1 písm. b) 0,4538€/ks bez DPH, spolu za 700ks 

381,19 € vrátane DPH, 

2. Cena je stanovená na základe cenovej ponuky zo dňa 13.1.2021. 

3. Objednávateľ zaplatí zmluvnú cenu na základe faktúry vystavenej poskytovateľom,  

    ktorý ju vystaví najneskôr do 15 dní odo dňa dodania obecných novín. Splatnosť  

    faktúry je 14 dní. 

 

 

Článok IV. 

Ostatné dojednania 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022. 

2. Zmluva môže zaniknúť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy z dôvodu porušovania zmluvných podmienok po predchádzajúcom 

písomnom upozornení adresovanom porušujúcej zmluvnej strane, 

c) výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede. 

 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov. 

2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať formou písomného dodatku k zmluve podpísaného 

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

s textom túto dobrovoľne a vlastnoručne podpísali. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

 

 

 

V Spišskej Teplici dňa 13.01.2021    V Poprade dňa 

 

 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa:   

  

 

 

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

          Ing. Radoslav Šeliga v.r.            Ing. Anton Földeš v.r. 

                  starosta       konateľ    

 


