
ZMLUVA  O  DIELO   
 č. 3/2013 

 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov 
______________________________________________________________________ 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Názov :  Stredná odborná škola polytechnická 
Sídlo :  Novozámocká 220, 949 05 Nitra 
IČO   :  42 114 985 
DIČ :  202244 5799 
Zastúpený :  Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka školy 
Tel. :  037 6530 701        
e-mail   : polytechnr@centrum.sk 
Kontaktná osoba    : Ing. Richard Labovský, tel.č. 0911 345 213 
                
              (ďalej len „objednávateľ“) 
a 
 
Obchodné meno : Mgr. Martin Kováčik m.art in 
Sídlo   : Ďumbierska 29, 949 01 Nitra 
IČO   :  40 491 293 
DIČ : 1046128600 
Zastúpený : Mgr. Martin Kováčik 
Bankové spojenie : SBERBANK 
Číslo účtu :  4220271409/3100 
Fax. :  
E-mail :  studio@artin.sk 

-zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Nitra, č.403-22211 
 
              (ďalej len „zhotoviteľ“) 
         

 
uzatvárajú po vzájomnej dohode túto zmluvu o dielo (ďalej len zmluva) za dolu 

uvedených podmienok: 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy  

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa grafické 
spracovanie a tlač materiálov špecifikovaných v Prílohe č.1 tejto zmluvy  
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(ďalej len dielo) a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za vykonanie diela dohodnutú  v Čl. III 
tejto zmluvy.  

 
2.2.  Grafické spracovanie zahŕňa návrh obálky jednotlivých učebných textov pre odborné 
predmety (8 druhov) a pre učebné texty pre anglický a nemecký jazyk (4 druhy), sadzbu 
textu všetkých učebných textov (8 druhov učebných textov pre odborné predmety a 4 druhy 
učebných textov pre anglický a nemecký jazyk) a prípravu do tlače s korektným výstupom do 
PDF. Učebné texty musia mať rovnakú grafickú podobu.  
 

Čl. III 
Cena diela, fakturácia a platobné podmienky 

 
3.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene diela: 
-   za učebné texty pre odborné predmety vo výške 3.498,66 €; 
-  za učebné texty pre anglický a nemecký jazyk vo výške 5.982,24 €, čo spolu predstavuje 
celkovú sumu diela 9.480,90 € (slovom deväťtisícštyristoosemdesiat euro a deväťdesiat 
centov). Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
 
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť v troch vyhotoveniach faktúru pre objednávateľa, a to 
v lehote najneskôr do 31.03.2013. 
 
3.3.Objednávateľ je povinný základe faktúry predávajúceho zaplatiť cenu diela 
bezhotovostne, bankovým prevodom na účet zhotoviteľa, v lehote splatnosti faktúry nie 
kratšej ako 30 kalendárnych dní od dňa doručenia  faktúry objednávateľovi. 
 
3.4.Zmluvné strany sa dohodli, že za deň zaplatenia ceny diela bude považovaný deň 
pripísania finančných prostriedkov v celkovej výške ceny diela  v prospech účtu zhotoviteľa. 
 
3.5.Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej legislatívy SR. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. 
budú v nej uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený pred 
uplynutím doby jej splatnosti, túto faktúru vrátiť zhotoviteľovi. Opravená alebo nová faktúra 
musí obsahovať novú 30 - dňovú lehotu splatnosti, počítanú od dňa jej doručenia 
objednávateľovi. 
 

Čl. IV 
Termín vykonania diela, doba platnosti zmluvy  

 

4.1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle Čl. II tejto zmluvy a dielo odovzdať 
objednávateľovi v mieste sídla objednávateľa v lehote najneskôr do dňa 31.03.2013. 
Odovzdanie diela zhotoviteľom a jeho prevzatie zo strany objednávateľa bude potvrdené 
obidvomi stranami v písomnom Protokole o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len 
Odovzdávací protokol) podpísanom objednávateľom alebo ním poverenou osobou 
a zhotoviteľom v deň odovzdania a prevzatia diela.   
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4.2.  Táto zmluva zaniká: 
 
a/ splnením, t.j. zhotovením a odovzdaním diela; 
b/ odstúpením od zmluvy; 
c/ smrťou zhotoviteľa; 
d/ náhodilou udalosťou bez pričinenia ktorejkoľvek zmluvnej strany (vis maior). 

 

4.3..Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy, ak:  

a/ zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním diela; 

b/ zhotoviteľ koná v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy; 

c/ objednávateľ poruší ust.Čl.V, bodu 5.1. tejto zmluvy. 
 

Čl. V 
Práva a povinnosti objednávateľa  

 

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje dodať zhotoviteľovi podklady na grafické spracovanie 
v elektronickej podobe vo formáte .doc programu MS Office, Word 2007 bez zbytočného 
odkladu po uzavretí zmluvy, inak je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Podklady vo 
formáte .doc budú obsahovať: písaný text, ktorého súčasťou budú grafy a obrázky. 
 

5.2.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotoviteľom vykonávané dielo a robiť korekcie 
diela tak, aby zodpovedalo požiadavkám objednávateľa.  

5.3. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v zmluve a dielo 
prevziať v čase dohodnutom v tejto zmluve.     

5.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do jeho odovzdania 
objednávateľovi.   

5.5. Objednávateľ má právo na riadne a včasné zhotovenie diela a povinnosť zhotovené 
dielo prevziať v  dohodnutom mieste a čase.  

Čl. VI 
Práva a povinnosti zhotoviteľa  

 

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo, vrátane dodania materiálu a vecí potrebných na zhotovenie diela a tiež sa 
zaväzuje  na svoje náklady dodať dielo k zhotoviteľovi do miesta dohodnutého touto 
zmluvou. 
 

6.2. Pri vykonávaní diela zhotoviteľ postupuje samostatne, s náležitou odbornou 
starostlivosťou, ale je viazaný  požiadavkami objednávateľa. 
 

6.3. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodné pokyny dané mu 
objednávateľom na vykonanie diela, ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení  
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odbornej starostlivosti, inak zodpovedá za vady diela spôsobené nevhodným požiadavkami 
a pokynmi zo strany objednávateľa.  
 

6.4. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa dňom prevzatia diela 

v mieste dohodnutom v  Čl. IV tejto zmluvy. 
 

6.5. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až dňom zaplatenia kúpnej 
ceny podľa Čl. V tejto zmluvy 

6.6. Zhotoviteľ sa  zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, informáciách 
a podkladoch získaných pri plnení predmetu tejto zmluvy, tieto sú považované za dôverné, 
zhotoviteľ sa zaväzuje ich nezverejňovať a neposkytovať tretím osobám, ani nerozširovať 
a neposkytnúť zhotovené dielo iným tretím osobám, a to ani po skončení platnosti tejto 
zmluvy. 

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho 
s dodávanými tovarom, prácami, službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 020/2010/1.1/OPV uzatvorenej 
medzi Agentúrou Ministerstva školstva Slovenskej  republiky  pre  štrukturálne  fondy  EÚ 
a objednávateľom. Táto kontrola môže byť vykonaná len oprávnenými osobami v zmysle čl. 
12 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Čl. VII 
Záručná doba, zodpovednosť za vady 

7.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri jeho prevzatí objednávateľom, ako aj 
za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela a budú objednávateľom písomne uplatnené 
u zhotoviteľa v záručnej dobe.  
 

7.2.Záručná doba na vykonané dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť 
dňom, ktorým bolo dielo zo strany zhotoviteľa odovzdané objednávateľovi.  
 

7.3. Vady zistené objednávateľom, ktoré boli v záručnej dobe u zhotoviteľa riadne písomne 
uplatnené, sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote stanovenej v Odovzdávacom protokole. 
 

7.4. Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak vady diela neoznámil v záručnej 
dobe zhotoviteľovi. 
 

7.5. Vady zistené objednávateľom, ktoré boli v záručnej dobe u zhotoviteľa riadne písomne 
uplatnené, sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť bez zbytočného odkladu v lehote stanovenej 
v Odovzdávacom protokole. 

Čl. VIII 
Odstúpenie od zmluvy, zmluvná pokuta 

 

8.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela po termíne dohodnutom na 



 

vykonanie diela v Čl.IV, bode 4.1. tejto zmluvy,  objednávateľ nemá záujem na splnení 
záväzku a vznikne mu právo na odstúpenie od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú 
začiatkom omeškania zhotoviteľa. 
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8.2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela je objednávateľ povinný 
zaplatiť zhotoviteľovi zákonný úrok z omeškania z neuhradenej ceny diela od dňa 
nasledujúceho po dni splatnosti faktúry. 
 
 

8.3.V prípade porušenia ustanovenia Čl.VI, bodu 6.5. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje 
uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 4.500, € (slovom štyritisícpäťsto euro), 
a to do 7 pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej zaplatenie. 
 
8.4. Zmluvné strany dohodli tak, že písomnosť sa bude považovať za doručenú piatym dňom 
od jej odoslania na poštovú prepravu, aj keď sa účastník o obsahu písomnosti nedozvedel. 
 
8.5. Účinným odstúpením od zmluvy sa táto zmluva od začiatku zrušuje a účastníci sa 

vzájomne vyporiadajú, pričom nie je tým dotknuté prípadné právo na náhradu škody. 

 
 

Čl.IX 
 Záverečné ustanovenia 

 
9.1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch 
zmluvných  strán.  
 
9.2. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej 
stránke objednávateľa, pod podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom  ako prijímateľom nenávratného 
finančného príspevku a  Agentúrou Ministerstva školstva  Slovenskej  republiky  pre  
štrukturálne  fondy  EÚ  ako poskytovateľom nenávratného finančného príspevku číslo  
................/OPV - ďalej len „Zmluva o NFP“, pričom splnenie podmienky nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy o NFP musí časovo predchádzať nadobudnutiu účinnosti tejto zmluvy. 
 
 
 

9.3. Na všetky podmienky touto zmluvou neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 
 

9.4.Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1- Opis predmetu zákazky a  Príloha č. 
2 tejto zmluvy - Výpis zo živnostenského registra zhotoviteľa v elektronickej podobe. 
9.5.Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných 
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.  
 

        
9.6.Táto zmluva  je vyhotovená v  štyroch vyhotoveniach s platnosťou prvopisu, z ktorých 
objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. 
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9.7. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, majúc spôsobilosť na právne 
úkony a  súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi zástupcovia oboch strán. 
   
 
V Nitre, dňa ........................                V Nitre., dňa ............................. 
 
 
 Za objednávateľa :                            Za zhotoviteľa : 
 
 
 
 
.......................................... ............................................. 
   Ing. Oľga Hodálová                                                                  Mgr. Martin Kováčik         
      riaditeľka SOŠP                                       podnikateľ 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha č. 1 

 Opis predmetu zákazky: 
 
 
ČASŤ A: Učebné texty pre odborné predmety 
 
Požiadavky na tlač materiálov časť A: 

Formát:  A4 
Papier obálka:  300g colorcopy 
Farebnosť obálka:  4+0 
Papier vnútro:  115 g matná krieda 
Počet strán - 
vnútro: 

990 

Farebnosť vnútro:  4+4 
Väzba: V-4 (mäkká šitá) 

 
Popis: Tlač 990 rôznych strán inovovaných učebných materiálov pre 8 odborných 
predmetov: 
 
Učebné materiály: 

P.č. Názov učebného materiálu Počet 
rôznych 
strán 

Počet 
kusov 

1 Programovanie strojov a zariadení 
3. ročník 

114 10 

2 Programovanie strojov a zariadení 
4. ročník 

144 10 

3 Odborný výcvik:  3.ročník 
mechanik elektrotechnik 

186 2 

4 Odborný výcvik: mechanik 
nastavovač 4.ročník 

110 10 

5 Technické meranie 3 ročník 124 2 

6 Technické meranie 4 ročník  110 3 

7 Technológia  3 ročník   96 3 

8 Programovanie  automatizačných 
zariadení 3 a 4 ročník 

106 2 

 SPOLU 990   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ČASŤ B: Učebné texty pre anglický a nemecký jazyk 
 
Požiadavky na tlač materiálov časť B – P.č. 1,2 

Formát:  A5 
Papier obálka:  300g colorcopy 
Farebnosť obálka:  4+0 
Papier vnútro:  115 g matná krieda 
Počet strán - 
vnútro: 

112 

Farebnosť vnútro:  4+4 
Väzba: V-4 (mäkká šitá) 

 
Požiadavky na tlač materiálov časť B – P.č. 3,4 

Formát:  A4 
Papier obálka:  300g colorcopy 
Farebnosť obálka:  4+0 
Papier vnútro:  115 g matná krieda 
Počet strán - 
vnútro: 

288 

Farebnosť vnútro:  4+4 
Väzba: V-4 (mäkká šitá) 

 
Popis: Tlač  400 rôznych strán učebných textov pre anglický a nemecký jazyk: 
 
Učebné materiály: 

P.č. Názov učebného materiálu Počet  
rôznych 
strán 

Počet 
kusov 

 

1 Odborná terminológia v anglickom jazyku 
3.ročník 

48 50  

2 Odborná terminológia v nemeckom jazyku 
3.ročník 

64 55  

3 
 

Učebné materiály pre inováciu vyučovania v 
predmete Nemecký jazyk, 2. ročník 

162 10  

4 Učebné materiály pre inováciu vyučovania v 
predmete Nemecký jazyk, 3. ročník 

126 10  

 Spolu 400 strán    

 
 

 

 

 

 


