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CE 05 / 2012  

OPPaV 03 / 2012 

ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníka v platnom znení 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Slovenská národná galéria, štátna príspevková 

organizácia 

Sídlo:  Riečna 1, 815 13 Bratislava 
IČO:  164 712 
IČ DPH:  SK2020829943 
Štatutárny orgán: Mgr. Alexandra Kusá, PhD., generálna riaditeľka 
Bankové spojenie:  7000117526/8180 

a 

Zhotoviteľ: Cathedra s.r.o. 
Sídlo: Kozičova 2, 841 10, Bratislava 

Konateľ Mgr. František Kolek | f.kolek@cathedra.sk 
IČO: 45433755 
Bankové spojenie: 4013758310 / 7500  
 

II. 

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa dielo špecifikované v čl. III tejto zmluvy (ďalej 
len „dielo“). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa 
článku V tejto zmluvy. 

III. 

Dielo 

1. Dielom je katalóg DELETE. Umenie a vymazávanie, s nasledujúcou technickou špecifikáciou: 

Náklad   500 ks 
Formát   225 × 185 mm 

Farebnosť  4+4 + strojový lak 1+1 matný 
Obálka    250 g GP, matt 1+0 
Vnútro   150 g GP, počet strán 120 + 4 strany 
Väzba   V4 s ušami 
Tlačové podklady  pdf, maketa 
Balenie   do fólie 
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2. Zhotoviteľ zabezpečí dopravu diela do sídla objednávateľa, doprava je zahrnutá v cene diela. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude možné použiť k určenému účelu, prípadne k obvyklému 
účelu. 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

súvisiace s vykonaním diela a jeho odovzdaním 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na svoje náklady, vrátane nákladov na obstaranie potrebného 
materiálu, a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou 
starostlivosťou. 

2. Miesto dodania diela je: sídlo objednávateľa. 

3. Čas dodania diela je: najneskôr do 15. 2. 2012. 

4. Zhotoviteľ vykoná dielo samostatne. Objednávateľ má právo kontrolovať zhotoviteľa. Pri výkone 
diela je objednávateľ oprávený dávať zhotoviteľovi záväzné pokyny. 

5. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný 
upozorniť včas objednávateľa na všetky skutočnosti, ktoré by mali vplyv na vykonanie diela, 
v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť 
objednávateľa ak mu nedodal požadované informácie alebo neposkytol potrebnú súčinnosť. 
Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú 
súčinnosť. 

6. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s požiadavkami objednávateľa, v súlade príslušnými 
technickými normami (ak také sú) a podľa povinností uvedených v zmluve, prípadne uvedených vo 
všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa na vykonanie diela. 

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia strany odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a 
zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania 
diela. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

9. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele a je vlastníkom diela. Vlastnícke právo k dielu, ako 
aj nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa odovzdaním diela. 

V. 

Cena 

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. 
Celková cena je vo výške 4199€ s DPH (slovom štyritisícstodeväťdesiatdeväť eur, nula centov). Cena 
je špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2. V cene za vykonanie diela sú bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti zahrnuté tiež všetky 
náklady súvisiace s plnením záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, najmä: prepravné náklady a 
náklady na vykladanie v mieste dodania predmetu plnenia. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na cenu po riadnom odovzdaní diela. Prílohou faktúry je 
odovzdávací protokol. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo bezhotovostným prevodom na účet 
zhotoviteľa uvedený v záhlaví zmluvy. 
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VI. 

Sankcie 

1. Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 € za porušenie 
povinnosti zhotoviteľa odovzdať dielo riadne a včas. 

2. Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za porušenie 
povinnosti zhotoviteľa odovzdať dielo riadne a včas, v prípade ak sa objednávateľ rozhodne 
odstúpiť od zmluvy z uvedeného dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa. 

3. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť, aj keď porušenie povinnosti nezavinil. Zhotoviteľ je 
povinný zmluvnú pokutu zaplatiť, aj keď porušením povinnosti objednáavteľa nevznikla 
zhotoviteľovi škoda. 

VII. 

Ukončenie zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a) dohodou, 

b) po splnení všetkých záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy alebo 

c) odstúpením podľa ustanovení Obchodného zákonníka a podľa tejto zmluvy. 

2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť v zmysle § 346 ods. 1 
Obchodného zákonníka na základe písomného oznámenia v prípade ak druhá zmluvná strana 
poruší niektorú zo svojich zmluvných povinností a neodstráni ju ani na základe písomnej výzvy 
v dodatočnej primeranej lehote. 

3. Podstatným porušením zmluvy v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa rozumie: 
omeškanie zhotoviteľa dodať dielo riadne a včas. 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia 
byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení ak zákon 
pre jej účinnosť vyžaduje zverejnenie. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 
dva. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

Bratislava, dňa: 03.02. 2012 

 

                              objednávateľ                                                       zhotoviteľ 

                Slovenská národná galéria           Cathedra, s.r.o. 

         Mgr. Alexandra Kusá, PhD.       Mgr. František Kolek 

                  generálna riaditeľka SNG    konateľ 
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Príloha č. 1 k Zmluve o dielo 

 

Špecifikácia ceny: 

1. tlač a knihárske spracovanie  2677,44 € s Dph 

2. preklady resumé do anglického jazyka 321,56 € s Dph 

3. layout a zalomenie 1 200,00 € s Dph 

 

Cena za dielo spolu 4199 € s Dph 

 

 


