
Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č, 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

Objednávateľ:
Obchodné meno : Mesto Malacky
Sídlo :
Štatutárny zástupca:

Bernolákova č. 5188/1 A, 901 01 Malacky
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta

ICO: 00304913
DIČ: 2021049393
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: 3200105003/5600

(ďalej len ako „ objednávateľ'j

Zhotovitel’:
Meno: Mgr. Martin Macejka
Adresa: Záliorácka č. 2084/90, 901 01 Malacky
OP : JA193950
RČ: 820415/7027
Bankové spojenie: SK38 8360 5207 0042 0443 3447 (Mbank)

(ďalej len ako „zhotovitel’” a súčasne s objednávateľom aj ako „zmluvné strany") )

ČI. I.
Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy je spracovanie a odovzdanie diela s názvom „Kronika mesta Malacky 
ročník 2021“, a to spracovanie obstaraného materiálu, štylistická a redakčná úprava rukopisov 
zhotoviteľom v rozsahu 100-150 normostrán textu: min. 100 a max. 150 strán v písomnej 
a v elektronickej podobe na CD.

ČI. II.
Povinnosti objednávateľa

V rámci predmetu tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje:
1) Poskytnúť zhotoviteľovi aktuálne štatistické údaje v rámci evidencie obyvateľov potrebné 

k spracovaniu diela bezodkladne po nadobudnutí účimiosti tejto zmluvy.
2) Zaplatiť zhotoviteľovi odmenu podľa ČI. IV.

ČI. III.
Povinnosti zhotoviteľa

V rámci predmetu tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa zhotovitel’ zaväzuje: 
1) Zrealizovať pre objednávateľa zápis do Kroniky mesta Malacky za rok 2021.
2) Doručiť vypracované dielo po schválení Komisiou pre kultúru a cestovný ruch Mestského 

zastupitelstva mesta Malacky do sídla objednávateľa, a to najneskôr do 15.11.2022.

ČI. IV.
Odmena za dielo

1) Odmena za dielo je stanovená dohodou za vypracovanie jednej normostrany vo výške 8.50 € 
(slovom deväť eur päťdesiat centov ).



2) Odmena za zhotovenie diela je splatná do 15 dní odo dňa dodania diela. Odmena za zhotovenie 
diela bude uliradená na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

ČI. V.
Termín dodania diela

Zhotovitel’ sa zaväzuje dodať kompletné dielo najneskôr do 15.11.2022. O odovzdaní a prevzatí 
diela bude zmluvnými stranami spísaný protokol.

ČI. VI.
Osobitné ustanovenie o dohode o nevybratí zrážkovej dane

1) Zhotovitel’ sa týmto dohodol s objednávateľom, že z odmeny dojednanej v čl. IV tejto zmluvy 
objednávateľ zrážkovú daň v zmysle § 43 ods. 3 písm. h) v spojení s § 43 ods. 14 zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nevyberie.

2) Zhotovitel’ vyhlasuje a potvrdzuje, že príjmy z tejto zmluvy si zdaní sám vo svojom daňovom 
priznaní.

3) Zhotovitel’ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný oznámiť toto dojednanie o nevybratí 
zrážkovej dane správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola táto dohoda uzavretá [§ 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov].

Čl. VIL
Záverečné ustanovenia

1) Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne vo forme písomných dodatkov, 
podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy sa bude doručovať 
doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. 
V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia 
prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, 
za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti 
odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo inou 
poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi.

3) Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Občianskym 
zákonníkom.

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že na obsahu tejto zmluvy sa dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle je 
slobodný a vážny a nakoľko doslovné znenie zmluvy je v plnom súlade s týmto prejavom, túto 
na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

5) Táto zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží zhotovitel’ a dva 
objednávateľ, pričom všetky exempláre majú platnosť originálu.



6) Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade so 
všeobecne záväznými predpismi.

7) Účastníci zmluvy berú na vedomie, že táto zmluva je uzatvorená dňom jej podpísania oboma 
zmluvnými stranami, a že svojimi zmluvnými prejavmi sú viazaní.

V Malackách dňa: V Malackách dňa:

Zhotovitel’:


