
DODATOK č. l k ZMLUVE 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: 

Zhotoviteľ: 

Obec Oščadnica 
Námestie M. Bernáta č. 745, Oščadnica 023 01 
V zastúpení Ing. Marián Plevko, starosta 
IČO: 00314170 
DIČ: 2020421513 

/ďalej len "objednávate}" '/ 

Agentúra MP, s.r.o. 
Dolná 52 Banská Bystrica 974 01 
IČO: 46 960 741 
IČ DPH SK 2 02 366 5875, platca DPH 
Č. účtu: 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného úradu Banská Bystrica 
Bc. Gabriela Piterková, konatel'ka, 0907 813 888 

/ďalej len "zhotovitel" '/ 

Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť tento dodatok k zmluve, predmetom ktorého je 
úprava nasledovných bodov pôvodnej zmluvy, ktorých nové znenie je: 

Čl. I 
Predmet dohody 

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je
vykonanie diela : prípravné práce, komplexný výskum, spracovanie, vydavateľské práce, tlač a dodanie 1050 
ks monografie obce Oščadnica v predpokladanom rozsahu 288 - 304 str. Zhotoviteľ 50 ks poskytne ako
povinné výtlačky do knižníc, ďalej spolupracovníkom (mimo obce Oščadnica), spoluautorom a pod podľa
vlastného rozdeľovníka. Celkový náklad prvého vydania publikácie je 1050 ks. Zhotoviteľ odovzdá
objednávateľovi aj elektronickú formu hotového diela (tlačovú pdťverziu). Po uhradení všetkých platieb
objednávateľovi na zhotoviteľa prechádza aj neobmedzená licencia na dielo. Zhotoviteľ poskytne povinné
výtlačky knižniciam s právom povinného výtlačku a bude súčinný s objednávateľom pri prezentáciách
publikácie.

Čl. II 
Cena za vykonanie diela 

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí postupne objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo
sumu vo výške 35 OOO,- eur bez dph. Z toho 1 O OOO.- eur bez dph za prípravné práce a za výskumné práce,



9 OOO.- eur bez dph za spracovateľské, grafické, edičné a vydavateľské a tlačové činnosti a 16 OOO.- eur 
bez dph ako doplatok za reálne navýšený objem prípravných a spracovateľských prác, tlač, väzbu a dodanie. 
Termíny platieb dohodne objednávateľ so zhotoviteľom, musia však byť zrealizované najneskôr 1 O dní pred 
plánovaným odovzdaním diela. 

4. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturované sumy za vykonané práce na diele, podľa bodu 1, čl. 1. tejto
zmluvy. Sumu 10 OOO eur bez dph (DPH 20%) do 30.9.2019, 9 OOO eur bez dph (DPH 20%) do 30.9.2020
a sumu 16 OOO eur bez dph (DPH 20 % ) po schválení grafických podkladov do tlače, pred zadaním
publikácie do tlače, alebo podľa dohody, najneskôr do 30.1.2023. K cene sa účtuje DPH, zhotoviteľ je
platcom DPH.

Čl. III 
Termín plnenia diela 

1. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi - vytlačené publikácie a grafické podklady - predtlačovú verziu
za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 30. 1. 2023. Tento tennínje možné predÍžiť na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán. Dodávateľ objednávateľovi zároveň po zaplatení konečnej úplnej sumy
udeľuje kompletné práva na ďalšie vydania publikácie, a ich šírenie, bez obmedzení.

Ostatné časti pôvodnej zmluvy ostávajú nezmenené. 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

V Oščadnici 23 .1. 2023 V Oščadnici 23. 1. 2023 

Agentúra MP s.r.o. 
Dolná 5 7 . . . 0  anská Bystrica 

1 ; 4 1  
D • 65875 

IČ D C'l.:3665875 

Agentúra MP s.r.o. 


