
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) 
Sídlo: Študentská 2, 911 50 Trenčín 
IČO: 31118259 
DIČ:2021376368 
Osoba oprávnená konať v mene TnUAD: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., 
rektor TnUAD 

(ďalej len „objednávateľ') 

Zhotovíte!': Zuzana Hrušková 

ČI. I 
Predmet dohody 

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom 
ktorej je vykonanie diela - grafická úprava učebnice na základe vopred dohodnutých 
podmienok. 

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa 
špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa 
zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo 
prevziať. 

ČI. II 
Cena za vykonanie diela 

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo 
sumu vo výške 345,- EUR (slovom tristoštyridsaťpäť EUR). 

2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady spojené s prípravou 
a realizáciou grafických prác. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná. 

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela do 15.12.2018. 

ČI. III 
Termín plnenia diela 

A 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 10.12.2018. 
Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. 



ČI. IV 
Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

1. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za formálnu stránku práce. 

ČI. V 
Zodpovednosť za vady diela 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem vzťahujúcich sa 
na predmet plnenia a podľa dohodnutých zmluvných podmienok. 

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotovíteľom objednávateľovi a 
zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi. 

2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú. 
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k porušeniu 

povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám. 
4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým 

zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela. 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť 
deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri SR. 

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia 
Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 je určená pre zhotoviteľa a 1 pre 
objednávateľa. 

ČI. VII 
Zánik zmluvy 

ČI. VIII 
Záverečné ustanovenia 

V 


