
Zmluva o dielo č.: ...18/2013/SaP............. 
 

uzavretá podľa § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) 

v znení neskorších zmien 

I.  
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ:     
 Obchodné meno:      Slovenská národná knižnica  
 Adresa:                       Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin 

  Konajúci prostredníctvom:    Ing. Katarína Krištofová, PhD.,generálna  riaditeľka  
IČO:                       36 138 517 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                  7000071759/8180 
Kontaktná osoba vo veciach realizácie zmluvy:  Doc. Dr. Augustín Maťovčík, DrSc. 
 
 

1.2 Zhotoviteľ: 
 Obchodné meno:   B E M E R, s.r.o. 
 Adresa:    Thurzova 16, 036 01 Martin 

Konajúci prostredníctvom:  Ing. Peter Beňo, konateľ 
IČO:    31565239 
DIČ:                       2020431985 
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu:  Žilina   Oddiel:  Sro       vložka č.   477/L                  
Bankové spojenie:    =============== 
Číslo účtu:                  =============== 
Kontaktná osoba vo veciach realizácie zmluvy:  Ing. Peter Beňo 

 
Preambula 

 
Táto zmluva o dielo je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania, na základe 
ktorého zhotoviteľ ako uchádzač uspel vo verejnom obstarávaní vyhlásenom objednávateľom 
ako verejným obstarávateľom na zhotovenie diela, na vypracovanie ponuky podprahovej 
zákazky: Tlač publikácií  -     Biografický lexikón Slovenska zv. V  

 
II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: Tlač publikácií – Biografický lexikón Slovenska 
zv. V Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a 
podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa. Tlačou publikácií je 
podľa tejto zmluvy dodanie korekčného výtlačku publikácií pred tlačou, vytlačenie publikácií 
a ich zabalenie a odoslanie/dovoz objednávateľovi.  

2. Parametre na tlač publikácií: Biografický lexikón Slovenska zv. V - cca 2200 strán, z toho text 
2100 strán, počet AH 110, obr. 10 AH, foto 230 ks, náklad 2000 ks, formát 170 x 240 mm, 
väzba 8c, koženka Mundior bordová č. 5141 papier 60 g/m

2  
ofset, farebnosť 1+1, vnútro na 

2200 strán.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve poskytne 
zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť, prevezme od zhotoviteľa korekčný výtlačok publikácií 
a za riadne a včas dokončené dielo zaplatí cenu dohodnutú v tejto zmluve. 



III. 
Povinnosti zmluvných strán 

 
1. Objednávateľ je povinný:  

a) poskytnúť zhotoviteľovi kompletné podklady na tlač publikácií v elektronickej podobe 
vo formáte pdf,  

b) poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri zhotovovaní diela, 
c) zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela vo výške a lehote splatnosti dohodnutej v tejto 

zmluve.  
2. Zhotoviteľ je povinný: 

a) vykonať dielo osobne, včas a v súlade s požiadavkami objednávateľa, na svoje 
náklady, vo vlastnom mene a  na svoje nebezpečenstvo   

b) vykonať tlač  korekčného výtlačku publikácií 
c) umožniť objednávateľovi posúdiť korekčný výtlačok, 
d) upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu diela alebo vady podkladov na tlač 

publikácií, 
e) počas spracovania diela nevykonávať svojvoľné úpravy podkladov na tlač publikácií  

bez súhlasu objednávateľa, 
f) podklady a materiály, ktoré obdržal od objednávateľa použiť iba výlučne na 

zhotovenie diela a neposkytovať ich tretej osobe, 
g) bez zbytočného odkladu odstrániť chyby a nedostatky diela zistené v čase 

zhotovovania diela aj po jeho odovzdaní.  
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v súlade s platnými právnymi predpismi a normami STN, 

ktoré stanovujú požiadavky na tlač publikácií. 
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť tretiu osobu vykonaním diela bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa. 
 

Článok IV. 
Miesto a čas plnenia 

 
1. Kompletné podklady vo formáte pdf pre vykonanie diela dodá objednávateľ zhotoviteľovi  do 

3 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. 
2. Dokončené dielo zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v mieste sídla objednávateľa - Nám. J.C. 

Hronského 1, 036 01 Martin 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť a dodať objednávateľovi dielo podľa čl. II ods. 1 tejto 

zmluvy nasledovne: 
- publikáciu Biografický lexikón Slovenska, zv. V v lehote do 40 dní od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy.  
4. O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia 

obidvoch zmluvných strán. 
5. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa 

okamihom jeho prevzatia.  
 

Článok V. 
Cena diela 

 
1. Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa článku II. ods. 1 tejto zmluvy  je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Do ceny 
diela sú premietnuté ekonomicky oprávnené náklady podľa § 3 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Cena diela zahŕňa všetky zmluvné záväzky a je 
konečná. 

2. Cena diela  - publikácia Biografický lexikón Slovenska zv. V bez DPH  je 14.580,00 Eur . 



3. V cene diela  sú zahrnuté  náklady zhotoviteľa na dopravu diela do miesta plnenia podľa čl. IV 
ods. 3. 

 
Článok VI. 

Platobné podmienky 
 

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok, ani zálohovú platbu na plnenie zmluvy. 
2. Cenu diela v zmysle čl. V ods. 2 tejto zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi po odovzdaní 

a prevzatí diela bez vád na základe vyúčtovania zhotoviteľa formou faktúry, ktorá bude 
obsahovať všetky náležitosti v súlade s platnou legislatívou. Splatnosť faktúry je 30 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Ak bude faktúra obsahovať 
formálne alebo obsahové nedostatky, má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na 
prepracovanie. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

3. Prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zástupcami oboch 
zmluvných strán. Bez splnenia tejto podmienky nebude cena splatná. 

4. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený od 
zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň 
omeškania. 

5. V prípade omeškania objednávateľa s uhradením faktúry podľa bodu 2 tohto článku zmluvy 
je zhotoviteľ oprávnený od objednávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške   
0,5 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 

6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu 
v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu 
vyplývajú. 

 
Článok VII. 

Zodpovednosť za vady diela 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo špecifikované v čl. 2 tejto zmluvy je zhotovené podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a kvalitu tlače 
publikácií. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi  a za 
vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí  diela počas záručnej doby. 

3. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom. 
4. Pokiaľ sa bude jednať o vady, ktoré nebránia použitiu diela na účel, pre ktorý bolo 

vyhotovené, objednávateľ dielo prevezme a do protokolu budú zapísané zistené vady, ako aj 
dohodnutý termín ich odstránenia. Pokiaľ budú vady brániť použitiu diela na účel pre ktorý 
bolo vyhotovené, objednávateľ dielo neprevezme, o zistených vadách objednávateľ 
a zhotoviteľ spíšu zápis v ktorom dohodnú termín ich odstránenia. Ak termín odstránenia 
presiahne lehotu podľa čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi 
sankcie podľa čl. VI. ods. 4  tejto zmluvy. 

5. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ ak boli spôsobené 
porušením jeho záväzku. V takom prípade má objednávateľ právo formou písomnej 
reklamácie požadovať bezplatné odstránenie vád diela. V prípade oprávnenej reklamácie má 
zhotoviteľ povinnosť do 3 dní odo dňa jej doručenia začať s odstraňovaním vád diela a tieto 
v dohodnutom termíne odstrániť. 

6. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád, alebo neodstráni reklamované 
vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 33,- Eur  za každý deň omeškania až do odstránenia reklamovaných vád. 



7. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu 
v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu 
vyplývajú. 

 
Článok VIII. 

Skončenie zmluvy 
 

1. Zmluvu je možné ukončiť: 
a) dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy v prípade porušenia dohodnutých zmluvných povinností. 

2. Ak niektorá zmluvná strana poruší zmluvné povinnosti nepodstatným spôsobom oprávnená 
strana môže od zmluvy odstúpiť len v prípade, ak strana porušujúca zmluvu nesplní svoju 
povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote. Pokiaľ zmluvná strana poruší zmluvné 
povinnosti podstatným spôsobom, druhá strana je oprávnená od zmluvy odstúpiť bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. 

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 
a) ak zhotoviteľ mešká s dodaním diela viac ako 15 kalendárnych dní,  
b) ak zhotoviteľ dodá dielo s vadami tak, že tlač nezodpovedá dodaným podkladom, 
c) zhotoviteľ nedodrží lehotu na odstránenie vád diela, 
d) ak zhotoviteľ použije dodané podklady na iný účel. 

4. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia 
o odstúpení druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. Odstúpením od zmluvy zanikajú 
všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a zmluvné strany sú si 
povinné vrátiť všetky plnenia, okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné 
pokuty.  

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené a dopĺňané iba po vzájomnej dohode 

zmluvných strán a to písomnou formou, číslovanými dodatkami podpísanými obidvoma 
zmluvnými  stranami, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Ostatné práva neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v platnom znení  a inými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vzniknuté počas plnenia tejto zmluvy, budú riešiť 
vzájomným rokovaním. Ak k dohode nedôjde, budú spory postúpené na rozhodnutie vecne a 
miestne príslušnému súdu. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb Občianskeho 
zákonníka.  

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 
Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy zmluvy. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali 

 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
V Martine  ..........................................    V Martine   
 
............................................................    ............................................................ 
Ing. Katarína Krištofová, PhD.     Ing. Peter Beňo 
        generálna riaditeľka       konateľ spoločnosti 
 


