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Z M L U V A   O   D I E L O 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších predpisov medzi 
 

Objednávateľ: 
 
Názov:                               Slovenská agentúra životného prostredia  
Sídlo:            Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
Zastúpený:         Ing. Martin Vavřinek, generálny riaditeľ 
Bankové spojenie:        
IBAN:                     
                                          
IČO:          00626031 
DIČ:          2021125821 
IČ DPH:         SK2021125821 
Kontaktná osoba:        Mgr. Monika Pastuchová, monika.pastuchova@sazp.sk,  
                                            
                                     
(ďalej len „objednávateľ“)  
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
 
Obchodné meno:              ASTOR SLOVAKIA, s.r.o.  
so sídlom:                         Benediktiho 5, 811 05 Bratislava 
IČO:                                  36 218 416                            
DIČ:                                  2020162078 
IČ DPH:                            SK2020162078 
Bankové spojenie:             
IBAN:                                  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddiele Sro, vo vložke č. 
17435/B 
V mene spoločnosti koná:  Mg. Peter Kolník 
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
 
 
takto: 
 
 
1. PREDMET ZMLUVY 
 
1.1 Záväzkom zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je tlač, balenie a distribúcia periodika 

ENVIROMAGAZÍN, ktorý je odborno-náučným environmentálnym periodikum 
o životnom prostredí na Slovensku (ďalej v texte zmluvy len „dielo“). 

 
1.2 Objednávateľ požaduje dodať dielo v nasledovnej špecifikácii:  
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1. Tlač periodika: 
 
Formát: 201x298 mm, A4 
Farebnosť: vnútro – 4+4, obálka – 4+4 
Papier: vnútro – 115 g/m2, obálka – 250 g/m2, matný, environmentálne vhodný papier 
(bezdrevný, natieraný, spĺňajúci environmentálne normy)  
Väzba: V1 
Celkový náklad: 6000 ks (6 čísel po 1000 výtlačkov na vydanie) 
Počet strán: 36 vrátane obálky/1číslo 

 
2. Balenie a distribúcia periodika: 
 

• Balenie tlačiarenských  výrobkov do vhodných obalov, ktoré zabránia ich 
poškodeniu pri expedovaní, transporte  a uskladnení, minimálne do 
zmršťovacích fólií.  

 
• Distribúcia tlačiarenských výrobkov na cca 800 adries v rámci Slovenskej 

republiky. Zoznam adries bude zo strany objednávateľa dodaný zhotoviteľovi 
pri podpise zmluvy. 

 
• Umožnenie vkladania informačných materiálov partnerov objednávateľa do 

balenia periodika za podmienky dodržania gramáže v rámci ceny dohodnutej v 
článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy. 

 
1.3 Podklady na zhotovenie diela budú zo strany objednávateľa dodané zhotoviteľovi 

podľa predbežného edičného plánu, uvedeného v prílohe č.1 zmluvy, ktorá tvorí  
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
1.4 Finálna verzia každého čísla periodika musí byť odsúhlasená zo strany objednávateľa.  
 
 
1.5 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ sa 

zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa podmienok stanovených v tejto 
zmluve. 

 
1.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom 

diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, 
kvalitatívne a iné podmienky vykonávania diela. 

 
1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré 

sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné a že dielo vykoná s odbornou 
starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

 
 
2. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 
2.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, 

aby bolo vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a ustanoveniami tejto zmluvy. 
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2.2 Záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený, ak je dielo vykonané riadne 
a včas, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a je bez prípadných vád a nedorobkov.  

 
2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje svoj záväzok vykonať dielo splniť podľa predbežného 

edičného plánu, ktorý je uvedený v prílohe č.1,  ktorá tvorí  neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávateľ 
nemá záujem o vykonanie diela po dohodnutej lehote, t.j. po lehote uvedenej v 
predbežnom edičnom pláne, pokiaľ objednávateľ neurčí písomne inak. V prípade, ak 
dielo nebude riadne vykonané v dohodnutej lehote, t.j. v lehote uvedenej v 
predbežnom edičnom pláne, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR a má nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikne 
tým, že bol zmarený alebo sťažený  účel tejto zmluvy. V prípade, ak objednávateľ 
písomne určí, že má záujem o vykonanie diela aj po dohodnutej lehote, ustanovenie čl. 
3 ods. 3.1 tým nie je dotknuté.   

 
2.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania 
zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehote podľa odseku 2.3 tohto 
článku a navrhnúť mu možnosti odstránenia týchto prekážok. 

 
2.5 Miestom dodania diela je adresa objednávateľa a adresy určené na distribúciu diela. 
 
2.6 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku 

rozumne požadovanú a potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený 
v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie. 

 
2.7 Od tejto zmluvy je možné odstúpiť v prípadoch uvedených v zákone, v tejto zmluve, 

alebo ak ktorákoľvek zo zmluvných strán podstatným spôsobom porušuje povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné urobiť písomne 
a doručiť druhej zmluvnej strane, inak je neplatné. Za podstatné porušenie tejto 
zmluvy sa považuje:  

• ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s 
touto zmluvou a pokynmi objednávateľa.   

Objednávateľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od 
zmluvy.  

2.8 Zhotoviteľ je povinný: 
 

a) na vlastné náklady a bez zbytočného odkladu odstrániť chyby 
a nedostatky diela zistené v čase vykonávania diela, 

b) pri vykonávaní diela dbať na záujmy a dobré meno objednávateľa a konať 
v súlade so záujmami objednávateľa, ktoré sú mu známe. 

2.9 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v čl. 1 tejto 
zmluvy. V prípade nároku na odstránenie vád diela je zhotoviteľ povinný vady na 
vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 5 dní od doručenia 
písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Nárok na 
odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti diela. 
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Nad to má objednávateľ právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady diela na náklady 
zhotoviteľa. 

 
3. SANKCIE 
 
3.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo, 

objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z ceny za dielo za každý deň omeškania. To isté platí v prípade, že sa zhotoviteľ 
dostane do omeškania s odstraňovaním vád a nedorobkov diela.  

 
3.2 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy 

objednávateľa doručenej zhotoviteľovi. 
 
3.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej 

porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody 
môže byť uplatňovaná objednávateľom voči zhotoviteľovi v plnej výške. 

 
3.4 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči 

nemu na zaplatenie ceny za dielo podľa článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy všetky svoje 
prípadné pohľadávky voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto 
zmluvy. 

 
4. CENA ZA DIELO 
 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo výške špecifikovanej v tejto zmluve. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo v rozsahu zhotoviteľom 
skutočne vykonaného diela. Celková cena za dielo však nepresiahne sumu 13.900,00 
EUR, slovom trinásťtisícdeväťsto euro. Takto stanovená celková cena za dielo sa 
aplikuje počas celej doby vykonávania diela a môže byť zmenená len dohodou 
zmluvných strán. 

 
4.2 V cene za dielo podľa odseku 4.1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady a výdavky 

zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela, vrátane nákladov na balenie, dopravu 
a distribúciu diela z miesta plnenia na adresu objednávateľa a určené adresy. 

 
4.3 Cena za dielo podľa odseku 4.1 tohto článku je bez dane z pridanej hodnoty, ktorú 

zhotoviteľ, ak je platiteľom DPH, vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti. 
 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
5.1 Cena za dielo je splatná po riadnom splnení záväzku zhotoviteľa vykonať dielo a to 

v alikvotnej čiastke po každom čísle periodika, spôsobom uvedeným vo faktúre, 
v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak faktúra bude obsahovať 
všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po 
splnení záväzku zhotoviteľa riadne vykonať dielo.  

 
5.2 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že objednávateľ nie je povinný poskytnúť 

zhotoviteľovi zálohovú  platbu  na cenu za dielo. 
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5.3 Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 
 

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ  
- názov a číslo zmluvy, 
- číslo faktúry, 
- deň vystavenia  a deň splatnosti faktúry, 
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 
- fakturovanú sumu v EUR, 
- rozpis fakturovaných čiastok, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, 

konštantný a variabilný symbol, 
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa. 
 

5.4 V  prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, resp. 
faktúra bude mať chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. opravu, v 
takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 
plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
5.5 V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany 

záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie 
je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti. 

 
5.6 Pre prípad omeškania objednávateľa s platením ceny za dielo si zmluvné strany 

dohodli platenie úrokov z omeškania vo výške za každý, aj začatý deň omeškania 
s platbou splatnej faktúry v zmysle nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 
 
5.7 Postúpenie pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľom je možné iba 

s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený 
jednostranne započítať svoje pohľadávky, ktoré má proti objednávateľovi.  

 
6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
6.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym 

normám. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie 
akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy. 

 
6.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
 
6.3 Táto zmluva sa môže meniť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 
 
6.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto 

časť. 
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6.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej 
záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne 
dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže 
dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

 
6.6 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú 

stranu. 
 
6.7 V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení týmto 

zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto 
zmluve.    

 
6.8 Všetky oznámenia a písomnosti jednej zmluvnej strany určené druhej zmluvnej strane 

budú doručované osobne, kuriérom alebo doporučene poštou na adresy zmluvných 
strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak dôjde k zmene v záhlaví 
uvedených údajov, zaväzujú sa zmluvné strany túto zmenu bezodkladne písomne 
oznámiť druhej zmluvnej strane, v opačnom prípade sa má za to, že pôvodné údaje  sú 
správne. V prípade odmietnutia prevzatia zásielky alebo ak sa zásielka doručovaná 
poštou vráti z akéhokoľvek dôvodu odosielateľovi späť ako nedoručiteľná alebo 
nevyzdvihnutá v úložnej lehote, považuje sa písomnosť za doručenú v deň jej 
odmietnutia alebo odoslania (podania na poštovú prepravu).  

 
6.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom 
Úradom vlády SR.  

 
6.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná 

voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je 
jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 
 

Príloha č.1 Predbežný edičný plán 
Príloha č.2 Cenová špecifikácia 

 
 

V mene objednávateľa:    V mene zhotoviteľa: 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa ________    V Bratislave, dňa ________ 
 
 
___________________________________  ________________________ 
Slovenská agentúra životného prostredia              ASTOR SLOVAKIA, s.r.o. 
Ing. Martin Vavřinek, generálny riaditeľ                     Mgr. Peter Kolník, konateľ 


