KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v súlade s § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a zákona 513/1991 Zb.
Článok I
Zmluvné strany
Kupujúci:
štat. zástupca:
IČO:
DIČ:
Predávajúci:
štat. zástupca:
IČO:
DIČ:

Obec Mníšek nad Hnilcom
05544 Mníšek nad Hnilcom 292
Ing. Ľudovít Kujnisch, starosta obce
00329380
2021259416
DINO, Dionýz Dugas
vydavateľská fotoagentúra, Hviezdoslavova 2, 083 01 Sabinov
Dionýz Dugas
14276313,
1020741348
Článok II
Predmet plnenia zmluvy

Predmetom plnenia zmluvy je knižná publikácia Mníšek nad Hnilcom s nasledovnými
parametrami:
1. Technické: Formát 148 x 210 mm, rozsah 248 strán čiernobielych plus 16 strán
farebná vložka, papier ofsetový, bezdrevný, 100 g, na farebnú vložku natieraný 135 g, lesklý,
tlač obojstranná jednofarebná, vložka obojstranná štvorfarebná, väzba tvrdá, knižná, šitá, V8,
obálka s laminovaným polepom, náklad 1 000 kusov.
2. Obsahové: Text v rozsahu cca 230 rukopisných strán, cca 90 čiernobielych kresieb,
reprodukcií a fotografií a cca 25 farebných fotografií, resumé v nemeckom a anglickom
jazyku.
Článok III
Cena predmetu zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR – 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí spolu
6 890 EUR vrátane DPH vo výške 10 %.

Článok IV
Platobné podmienky a fakturácia
1. Financovanie bude formou bezhotovostného platobného styku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci neposkytne predávajúcemu zálohu.
3.Nárok na fakturáciu vzniká predávajúcemu riadnym odovzdaním celého nákladu publikácie.

Článok V
Termín dodávky a doručenie
Termín dodávky celého nákladu kníh je do 31. októbra 2017. Predávajúci doručí tovar do
skladu podľa určenia kupujúceho.
Článok VI
Súčinnosť zmluvných strán
1. Kupujúci si vyhradzuje právo na schválenie konečnej textovej a grafickej časti publikácie.
2. Predávajúci predloží tlačové podklady v dostatočnom predstihu, zohľadní prípadné
pripomienky a prizve do redakčného kolektívu kupujúcim poverených členov.
3. Pre vnútornú potrebu obce poskytne predávajúci na požiadanie výber z textovej
alebo obrazovej časti publikácie v elektronickej podobe bez autorských nárokov.
Článok VII
Zmluvné pokuty
1. Kupujúci môže za nedodržanie termínu plnenia predmetu zmluvy predávajúcim účtovať
sankcie vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.
2. Predávajúci môže za nedodržanie termínu splatnosti jednotlivých faktúr kupujúcim účtovať
sankcie vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné meniť alebo zrušiť písomným dodatkom k tejto zmluve, podpísaným
oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú v plnom rozsahu riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy.
4. Právne vzťahy a podmienky výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dva
kusy.
V Mníšku nad Hnilcom 19. septembra 2017
Za kupujúceho
Ing. Ľudovít Kujnisch

za predávajúceho
Dionýz Dugas

