
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti propagačných aktivít objednávateľa 

uzavretá podľa § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

Objednávateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Sídlo: Študentská 2, 911 50 Trenčín 

IČO: 31 118 259 DIČ: 2021376368 

Zastúpený: prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc, rektor 

Zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z.z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení zákona č. 209/2002 
Z.z. z 5. apríla 2002. 

(ďalej len „Objednávateľ') 

Dodávateľ: AENDY design, Andrej Živčic 

Sídlo: SNP 72/18, 018 51 Nová Dubnica 

IČO: 43091431 DIČ: 1076208826 / neplatca DPH 

Zastúpená: Ing. Andrej Živčic 

Zapísaný v ŽR obvodný úrad Trenčín, živnostenský register číslo: 350 - 22540 

Bankové spojenie: SK2811000000002623787435 

SWIFT: TATRSKBX, BANKA TATRA BANKA 

číslo účtu 262 378 7435/ 1100 

Telefonický kontakt: 0948 128 199 

E-mail: aendy@aendy.sk 

(ďalej len „Dodávateľ") 

Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytovaní služieb dodávateľa vo forme tvorby 

dizajnu prezentačných materiálov, propagačných predmetov určené na propagáciu objednávateľa 

podľa jeho pokynov a potrieb. 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich právach a povinnostiach: 

Dodávateľ bude na základe jednotlivých zadaní objednávateľa zabezpečovať najmä nasledujúce 

činnosti: 

- zabezpečenie grafických služieb súvisiacich s propagáciou objednávateľa, 

- tvorba dizajnu publikácií podľa pokynov a potrieb objednávateľa. 
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I. Predmet zmluvy 

mailto:aendy@aendy.sk


Dodávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytovať včas dohodnuté služby na dohodnutej úrovni, 

b) informovať objednávateľa o priebehu plnenia aktivít, 

c) poskytovať služby podľa pokynov a potrieb objednávateľa. 

Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) spolupracovať pri tvorbe publikačných, propagačných materiálov a dodávať podklady pre ich tvorbu 

včas a na náležitej technickej i kvalitatívnej úrovni, 

b) komunikovať s dodávateľom prostredníctvom osoby poverenej rektorom prof. Ing. Ivanom Kneppom, 

DrSc. 

II. Doba trvania 

1. Zmluva sa dojednáva na dobu určitú a to na dobu jedného roku. 

2. Zmluvný vzťah je možné ukončiť dohodou, prípadne zaniká automaticky porušením podmienok tejto 

zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ niektorá zo zmluvných strán nevypovie zmluvu písomnou 

výpoveďou doručenou druhej strane najneskôr 30 dní pred skončením zmluvného vzťahu podľa čl. II. 

bod 1 tejto zmluvy, zmluvný vzťah sa automaticky obnovuje vždy na 1 rok za podmienok dohodnutých 

touto zmluvou. 

III. Cena za predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že služby sa budú fakturovať priebežne v pravidelných intervaloch, podľa 

objemu poskytovaných služieb. 

2. Ceny jednotlivých úkonov sú stanovené v prílohe č. 1. tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú časť. 

3. Dohodnutá odmena dodávateľa bude preplácaná na základe reálne uskutočnených prác. Prílohou 

faktúry bude súpis poskytnutých služieb, za dané obdobie podpísaný poverenou osobou objednávateľa. 

4. Ceny uvedené v tejto zmluve sú s DPH. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať fakturované služby do 14 dní od vystavenia faktúry. 

IV. Záverečné ustanovenia 

1. Pokiaľ vznikne požiadavka jednej zo zmluvných strán týkajúcich sa zmien, ktoré by mali vplyv na 

predmet a obsah plnenia tejto zmluvy, bude toto písomným dodatkom k tejto zmluve odsúhlasené 

obomi zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá strana dostane jeden. 



3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú si 

vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Vyhlasujú, 

že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť tejto zmluvy. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv v zmysle §5a Zákona č. 546/2010. 
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Príloha č. 1 

Cenník poskytovaných služieb 

1 Grafické práce 25 € / hod. 

2. Ostatné práce 17 € / hod. 

(písanie textov, dolaďovanie grafiky, nákup, vyhľadanie fotografií, úprava fotografií) 

3. Grafický návrh 1 strana A4, A3, bigboard, billboard 50 € / realizovaný 

4. Titulné strany publikácií 50 € / ks 

5. Vzor brožúry, zalomenia, šablóna 70 € /ks 

6. Strana v rámci brožúry, tlač. materiálu 10 - 20 € / náročnosť 


