
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. 
v znení neskorších predpisov 

 
 
 

I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 
Názov:  Medial Púchov, s.r.o. 
Sídlo:  Námestie slobody 1401. 020 01 Púchov 
Zástupca:  JUDr. Anton Školek, konateľ spoločnosti 
IČO:  44040610 
Bankové spojenie:  ČSOB Púchov 
Číslo účtu:  4006043341/7500 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ: 
Meno a priezvisko:  Ing. Milan Podmaník 
Sídlo:  Pionierska 983/14, 017 13 Považská Bystrica 
IČO:  41497937 
Bankové spojenie:  PRIMA Banka Považská Bystrica 
Číslo účtu:  2834073002/5600 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

II. Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude od 1.9.2016 do 31.12.2016 vykonávať pre objednávateľa vytváranie 
obsahovej náplne, elektronickú sadzbu, korektúry a konečnú grafickú úpravu piatich strán 
v týždenníku Púchovských noviny – jednu stranu policajného spravodajstva a štyri strany športového 
spravodajstva. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce podľa článku II.ods. 1 zmluvy vykoná podľa tejto zmluvy 
a požiadaviek objednávateľa. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne vykonané dielo zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú odmenu. 

 

III. Odmena a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi odmenu za vykonanie diela vždy vo výške 32 EUR,- s DPH za 
jednu spracovanú stranu. Odmena bude vyplatená v pravidelných mesačných intervaloch na základe 
vystavenej faktúry vždy do 10. dňa v mesiaci bezhotovostných prevodom na účet zhotoviteľa 
uvedeného v článku I. tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ dodá obsahový materiál ktorý nepokrýva 
celú stranu, bude sa odmena na takúto stranu deliť podľa veľkosti dodaného obsahu 1-4/4 z 4/4.  

 

IV. Termín plnenia 

1. Termín plnenia diela je 1.9. – 31.12.2016. Zmluvu možno predĺžiť po vzájomnej dohode a to formou 
dodatku. 

 



V. Ostatné dojednanie 

1. Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä ustanovenia § 631 – 
643. 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Akékoľvek zmeny a doplnku k tejto zmluve je možné vykonať na základe písomnej dohody 
zmluvných strán formou dodatkov. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží zhotoviteľ 
a objednávateľ. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne 
a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 
 
V Púchove dňa         31.8.2016  
 
 
 
Objednávateľ:        Zhotoviteľ:  
 
 
 
 
.......................................................    ....................................................... 
JUDr. Anton Školek, konateľ     Ing. Milan Podmaník 


