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Objednávatel': Obec Gáň
v zast. starostky obce

Yg.. Denisa Ivančíková
ICO: 00305944

Zhotovitel': Regionálne vydavatel'stvo - Alena JaŠŠová, s.r.o.
číslo vložky: 413 10N
zapísané podl'a § 8 ods. I zákona č. 53012003 Z. z.
o obchodnom registri, dňa 26.07.2016
94I 04 Mojzesovo 56
rČo: 50 410 512
bank. spojenie: VÚB, a.s. Galanta, exp. Šaťa
IBAN: SK26 0200 0000 0037 1333 175I
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Uzatvorili v zmysle zákona § 536 a násl. obchodného
zmluvu o dielo.
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I. Predmet plnenia

1l1Zhotovitel'sa zavázuje, Že zabezpečíkompletné vydanie obecného časopisu podťapokynov a ob.jednávky obce u,or.u ior lĎorc 6uí)6í^ž uiunuár 2018)

III. Ceny

3/1 Pre predmet pl"Tl uvedený v bode I/1 a2llsa dojednáva cena: 865 €.NIE sME PLATCAMI l"prr. 
-..'

rV. Fakturácia
4l1Zmluvné stranY sa dohodli na tom, ze,z,!lu9u.itď,vystaví objednávate1,ovi faktúru

il.oŤ;'.ffi *i'frHad o dan i a noío ulr.n 
"ýtňk; ; l |; . anauuteť faktúru ut.uai

v. všeobecné ustanovenia

"' Jí:*t ti"JTiHÍ,řÍ:'""* upravené touto zmluvou Sa riadiaustanoveniami

II. Čas plnenia

2l1pre predmet plnenia v bode l/l sa dojednáva čas plnenia na dobu:od l. február 2017 - do 31. január 2018Zhotovitel' zabezPeči kompletnJ.""aur.orre a žurnalistické práce, obsahovú +formálnu vizáŽ oÉecnér'o Éu'opir,r,lrátane g..fi;k/;ir, korektorsk ých atlačiarenskýchPrác' ako aj dovozu objednané'h" naryuay o""r"pir"i, 
"? 

i objednávate1,ovi. poěetv/tlačkov: 300 kusov, počet strán: 12, ptnofar-e'bn. iň."u,lesk papiera, modernéprevedenie časopisu, póara uroru ouropirou, r.,á.J iYáá"a zhotovitel).



yI. záv erečné ustanovenia

6 l 1 T áto zmluv a nadobúda účinnost' dňom : podpisu.
612 Zmluvaje uzatvorená na dobu určitú, do 31.01. 2018
613 Zmeny a doplnky k tejto zmluve móžu zmluvné strany vykonat'len písomnými

dodatkami, odsúhlasenými oboma stranami.
614 Y PríPade odstúpenia od zmluvy z akéhokoťvek dóvodu, počas doby trvania zmluvy, sa

zmluvné strany vystavujú pokute 1000 €, ktoré si móže uplatňovat'poškodená strana,
615 Y prípade, Že zhotoviteť nesplní dohodnuté služby, vráti Ób.iednávatel'ovi alikvotnú čast'

peňazí, alebo všetky peniaze naspáť.

Regiorrálrre r-yclavateťstvo

V Sali,3I. januára 2017 94I

Zhotovt
,. Alena J
ka a šéfredaktorka

/


