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Zmluva o dielo  

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
(ďalej len „zmluva“) 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ:  
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Sídlo:  Mierová 19, 827 15 Bratislava 
Zastúpený:  Mgr. Roman Kováč, vedúci služobného úradu  
IČO:  686832 
DIČ:  2021056818 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:  7000061569/8180 
IBAN:  SK52 8180 0000 0070 0006 1569 
 
(ďalej ako „objednávateľ“) 

 
2. Zhotoviteľ:  
 

XXXX 
Zastúpený:  xxxx 
IČO:  xxxx 
DIČ:  xxxx 
Bankové spojenie: xxxx 
Číslo účtu:  xxxx 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu …., oddiel: ….., vložka 

č.:…../živnostenskom registri pod č. …… 
 
(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 

 
Článok II. 
Preambula 

 
1) Objednávateľ ako orgán podieľajúci sa na implementácii a riadení operačných programov 

štrukturálnych fondov, ktorými sú Operačný program Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) a Operačný program Výskum a inovácie 
(ďalej len „OP VaI“) má povinnosť v súvislosti s opatreniami pre verejnosť v oblasti 
informovania, publicity a komunikácie v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Nariadenia EP 
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a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom 
námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, 
zabezpečovať s tým súvisiace aktivity tak, aby bol naplnený cieľ komunikačného plánu.  

2) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania 
uskutočneného podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet 
zákazky „Expert pre oblasť marketingu a komunikácie“. 

3) Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky z nej 
vyplývajúce. 

4) Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky z nej 
vyplývajúce. 

 
Článok III. 

Predmet zmluvy 
 
1) Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vypracovať a predložiť objednávateľovi návrhy, 

koncepty a iné materiály určené na zabezpečenie informovania a publicity operačných 
programov ( ďalej tiež „predmet plnenia“ alebo „dielo“), za realizáciu ktorých je 
zodpovedný objednávateľ (OP KaHR a OP VaI), čo zahŕňa: 

a) kreatívne návrhy a koncepty propagácie aktivít programu OP KaHR a jeho 
dosiahnutých výsledkov na základe komunikačnej stratégie OP KaHR ako 

- komunikačné koncepty a grafické návrhy POS materiálov, návrhy tlačovín, 
návrhy vizuálnych prvkov komunikácie (napr. logo, identifikačné vizuálne 
prvky komunikácie operačných programov,  jednotný grafický koncept 
tlačových materiálov),  

- spracovanie podkladov pre publikovanie a tlač, ktorých výstupom sú najmä 
návrhy PR článkov, tlačových správ, textov POS materiálov, scenár 30 sek. 
TV spotu a pod. 

Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za tvorbu, koordináciu  grafických prác 
a zostavenie tlačových podkladov pre návrhy tlačovín (POS materiály ako 
leták, plagát, brožúra a pod.); 

b) návrhy realizácie komunikačnej a marketingovej stratégie, kde spadajú návrhy 
jednotlivých komunikačných aktivít v súlade s komunikačnou stratégiou a na 
základe zadania objednávateľa (napr. plán PR komunikácie, eventy, komunikačné 
kampane, semináre, konferencie, workshopy, road show); 

c) poradenstvo a konzultácie  

- v oblasti realizácie komunikačných aktivít, čo zahŕňa  definovanie druhu 
a technických požiadaviek tlačených materiálov,  

- v mediálnej oblasti (napr. výber vhodných médií na publikovanie)  a v on-
line komunikácii (napr. PPC Facebook kampaň),   
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- pri prácach strategického plánovania komunikačných aktivít a ich 
hodnotenia - napr. výber nástrojov prieskumu trhu a pod.).  

 
2) Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosť uvedenú v odseku 1 tohto 

článku a je odborne spôsobilý na jej vykonávanie. Plnenie predmetu zmluvy bude 
zhotoviteľ vykonávať prostredníctvom kvalifikovaných osôb (expertov): 
 
Uviesť meno priezvisko  
 

3) Zmluvné strany sa dohodli, že výsledok činnosti, ktorá je predmetom diela podľa odseku 
1 tohto článku nie je zhotoviteľ oprávnený poskytnúť aj iným osobám než 
objednávateľovi. Pokiaľ predmet plnenia predstavuje dielo chránené ustanoveniami 
zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov zhotoviteľ touto zmluvou zároveň udeľuje 
objednávateľovi súhlas na použitie diela tvoriaceho predmet tejto zmluvy v rozsahu a za 
podmienok určených v tejto zmluve. 
 
 

 
Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1) Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) vykonať činnosti spojené so zhotovením diela, ktoré tvorí predmet tejto zmluvy na 
svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a poskytnúť 
objednávateľovi súhlas na jeho použitie v súlade  s ustanoveniami tejto zmluvy,  

b) zhotoviť dielo (vykonať činnosti) osobne prostredníctvom kvalifikovaných osôb 
(expertov), ktorí preukázali splnenie objednávateľom požadovaných kvalifikačných 
predpokladov podľa požiadaviek a podmienok objednávateľa uvedených v tejto 
zmluve a bližšie špecifikovaných v písomnej objednávke tak, aby malo všetky 
vlastnosti vymienené objednávateľom, resp. môže poveriť jeho vykonaním inú osobu, 
pričom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám, 

c) v prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť kvalifikovanú osobu, nová 
kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké kvalifikačné požiadavky ako boli 
požadované vo verejnom obstarávaní. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí 
písomne schváliť objednávateľ bez nutnosti  uzatvárania dodatku k tejto zmluve, 

d) zodpovedať za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie 
realizované na základe tejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú 
starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na 
základe zmluvy o subdodávke, 

e) predložiť čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase 
plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z., tým 
nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy,  

f) bezodkladne oznámiť objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa a realizovať 
plnenie predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľa len za predpokladu splnenia 
podmienky uvedenej v písm. d) tohto článku a po písomnom odsúhlasení 
objednávateľom,   

g) umožniť objednávateľovi vykonať kontrolu plnenia počas zhotovovania diela, resp. 
časti diela a bez zbytočného odkladu odstrániť vady zistené touto kontrolou, 

h) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 
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s plnením predmetu zmluvy, a to aj po zániku platnosti a účinnosti tejto zmluvy, 
i) nesprístupniť informácie získané v súvislosti so zhotovovaním diela tretím osobám, 

ani ich inak použiť bez písomného súhlasu objednávateľa, 
j) odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi včas a na dohodnutom mieste,  

prostredníctvom akceptačného protokolu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy 
(ďalej len „akceptačný protokol“), podpísaného oprávnenou osobou v súlade 
s článkom V. zmluvy, 

k) odstrániť vady diela, resp. časti diela, za ktoré zodpovedá, a to bez zbytočného 
odkladu, 

l) strpieť výkon kontroly, auditu a overovania oprávnenými orgánmi a inštitúciami, ktoré 
budú súvisieť s poskytovanými službami a je tiež povinný poskytnúť oprávneným 
osobám všetku potrebnú súčinnosť. Poskytovateľ berie na vedomie, že financovanie 
tejto zmluvy bude uskutočnené z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. 
 

 
2) Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť a všetky informácie potrebné na zhotovenie diela, 
b) upozorniť zhotoviteľa, že dielo, resp. časť diela vykonáva v rozpore so svojimi 

povinnosťami a dožadovať sa odstránenia vád vzniknutých vadným vykonávaním 
diela, resp. časti diela, 

c) určiť osobu na účely plnenia svojho záväzku podľa písm. a) a b) tohto odseku 
a súčasne oznámiť zhotoviteľovi do 7 dní od účinnosti tejto zmluvy potrebné 
kontaktné údaje tejto osoby,  

d) prevziať riadne a včas zhotovené dielo podľa článku III. ods. 1 tejto zmluvy 
prostredníctvom akceptačného protokolu, podpísaného oprávnenými osobami oboch 
zmluvných strán, v súlade s článkom V.  zmluvy, 

e) upozorniť zhotoviteľa, že vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve 
a požadovať odstránenie vád,  

f) zaplatiť dohodnutú cenu za riadne zhotovenie diela podľa podmienok dohodnutých 
v článku VII. tejto zmluvy. 

 
 
 

Článok V. 
Čas,  miesto a spôsob plnenia 

 
1) Zhotoviteľ bude vykonávať predmet zmluvy iba na základe doručených písomných 

objednávok od objednávateľa. 
2) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi predmet plnenia postupne v  termínoch 

určených v objednávke. 
3) Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, že neodovzdá dielov termíne podľa odseku 2 

tohto článku určenom v príslušnej objednávke, objednávateľ určí zhotoviteľovi dodatočnú 
primeranú lehotu a v prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej 
primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť. 

4) Dodržanie termínu plnenia podľa odseku 2 tohto článku je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy nie je zhotoviteľ 
v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dohodnutom  termíne 
a termín plnenia sa predlžuje o dobu trvania omeškania objednávateľa s poskytnutím 
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takéhoto spolupôsobenia. 
5) Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo podľa tejto zmluvy v mieste plnenia, ktorým je 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava. 
6) Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi zhotovené dielo formou akceptačného protokolu 

podpísaného oprávnenými zástupcami oboch  zmluvných strán. V akceptačnom protokole 
zhotoviteľ uvedie najmä podrobnú špecifikáciu úkonov vykonaných v súvislosti 
s uskutočnením predmetu plnenia. 

7) Objednávateľ podpisom akceptačného protokolu potvrdí riadne a včasné dodanie diela 
podľa tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľom dodané dielo má vady, objednávateľ 
zaznamená zistené vady v bode 2 písomného vyhotovenia akceptačného protokolu. 
Zhotoviteľ odstráni zistené vady bezodkladne, najneskôr však do 10 dní odo dňa ich 
zaznamenania v písomnom vyhotovení akceptačného protokolu. V takomto prípade sa 
považuje dielo za riadne dodané po odstránení zistených vád zhotoviteľom, a to 
podpísaním akceptačného protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, 
pričom skutočnosť o odstránení vád diela sa  zaznamená do bodu 3 akceptačného 
protokolu. 

8) Neodstránenie vád diela v lehote podľa odseku 7 tohto článku sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom. 

 
 

Článok VI. 
Zodpovednosť za vady 

 
1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a že má všetky 

vlastnosti vymienené objednávateľom. 
2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Za vady vzniknuté, resp. zistené po odovzdaní diela zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinnosti podľa článku IV. ods. 1 tejto zmluvy. 

3) Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu potom, čo ich 
zistil. Ak objednávateľ zistí, že vykonané dielo nezodpovedá výsledku určenému 
v zmluve už pri preberaní diela uplatní postup podľa článku V. odsek 7 tejto zmluvy. 

4) Zhotoviteľ  vady diela zistené po odovzdaní, za ktoré zodpovedá, odstráni bezplatne a bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 10 dní od oznámenia vád. 

5) Ak zhotoviteľ diela v lehote uvedenej v odseku 4 tohto článku vady neodstráni, považuje 
sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy 
a súčasne má právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny nesplnenej časti diela 
za každý týždeň omeškania avšak maximálne 10% z ceny nesplnenej časti diela.. 

 
Článok VII. 

Cena a platobné podmienky 
 

1) Cena za predmet  plnenia podľa článku III. ods.1 tejto zmluvy je dohodnutá v súlade 
so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej 
vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako jednotková cena za hodinu 
činnosti zhotoviteľa na vykonaní diela, resp. poskytnutí služieb nasledovne:  
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Predmet plnenia  Cena 

v EUR 
bez DPH 

Výška 
DPH 
20% 

Vena 
v EUR s 

DPH 
Činnosti, resp. služby uvedené  v čl. III. odsek 1 písm. 
a) zmluvy 

   

Činnosti, resp. služby uvedené  v čl. III. odsek 1 písm. 
b) zmluvy 

   

Činnosti, resp. služby uvedené  v čl. III. odsek 1 písm. 
c) zmluvy 

   

 
 

Celková cena za predmet plnenia nemôže presiahnuť finančný limit 19.999,- Eur bez 
DPH (slovom: devätnásťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväťeur bez DPH), t.j. 23.998,80 
Eur s DPH (slovom: dvadsaťtritisícdeväťstodeväťdesiatosem Eur a osemdesiat centov 
vrátane 20% DPH) určený v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

2) Dohodnutá jednotková cena je cena maximálna a ide o konečnú cenu, ktorá zahŕňa všetky  
náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením a dodaním diela. Zároveň berie zhotoviteľ na 
vedomie, že objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok ani zálohovú 
platbu. 
 

3) Zhotoviteľ si v súvislosti s vykonaním predmetu tejto zmluvy nebude uplatňovať náhradu 
žiadnych ďalších nákladov. 

4) Podkladom pre úhradu ceny za riadne a včas dodaný predmet plnenia bude faktúra 
vystavená zhotoviteľom  a akceptačný protokol schválený a podpísaný, v súlade 
s článkom V. zmluvy. Dňom podpisu akceptačného protokolu oprávneným zástupcom 
objednávateľa vzniká zhotoviteľovi právo predložiť objednávateľovi faktúru za plnenie 
predmetu zmluvy.   

5) Na základe predloženej faktúry bude zhotoviteľovi vyplatená suma podľa počtu hodín 
potrebných na vykonanie odovzdávaného predmetu plnenia (diela) v súlade s cenou 
dohodnutou v odseku 1 tohto článku zmluvy. 

6) Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi. Faktúru 
je nevyhnutné zasielať doporučene v obálke označenej slovom „FAKTÚRA“.  

7) Poskytovateľ berie na vedomie, že lehota splatnosti faktúry sa môže predĺžiť najviac o 30 
dní z dôvodov vzniknutých v súvislosti so zdrojom financovania predmetnej zmluvy, 
o čom bude poskytovateľ bezodkladne objednávateľom písomne upovedomený. 

8) Faktúra zhotoviteľa musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovenia 
§ 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového 
dokladu podľa ustanovenia § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom 
rozsahu zhotoviteľ.  

9) Faktúra bude preplatená výhradne prevodným príkazom na bankový účet zhotoviteľa 
uvedený na faktúre. Súčasťou každej vystavenej faktúry bude aj písomný akceptačný 
protokol podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. 

10) Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra zhotoviteľa bude obsahovať nasledujúce 
náležitosti: 
- názov a sídlo objednávateľa a názov a sídlo zhotoviteľa,  
- označenie faktúry a jej číslo, 
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- registračné číslo a deň uzavretia tejto zmluvy,  
- predmet plnenia a dni splnenia, 
- dátum odoslania a lehota splatnosti faktúry, 
- uznaná zmluvná cena, označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa, 
- prílohy požadované objednávateľom, podpis oprávnenej osoby a odtlačok a pečiatky 

zhotoviteľa, 
- celková fakturovaná suma a náležitosti pre účely uplatňovania DPH podľa platných 

právnych predpisov, 
- označenie operačného programu podľa odseku 7 tohto článku zmluvy.  

 
11) V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi do 7 dní od jej doručenia a požiadať o jej 
opravu príp. doplnenie chýbajúcich náležitostí. Plynutie lehoty splatnosti sa v tomto 
prípade preruší a nová lehota splatnosti začne opätovne plynúť dňom doručenia opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

 
Článok VIII. 

Licenčné dojednania 
 

1) Pokiaľ predmet plnenia predstavuje dielo chránené ustanoveniami zákona č. 618/2003 
Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 
v znení neskorších predpisov zhotoviteľ ako autor podpisom akceptačného protokolu 
podľa článku V. odsek 6 udeľuje objednávateľovi  súhlas na použitie dodaného diela 
(ďalej len „licencia“) nevyhnutné na dosiahnutie účelu zmluvy najmä v nasledovnom 
rozsahu: 

 
a) vyhotovenie rozmnoženín diela,   
b) verejné rozširovanie diela alebo jeho rozmnoženiny, 
c) verejné vystavenie diela, verejné vykonanie diela a verejný prenos diela, 
d) upravenie pôvodného diela a vytvorenie odvodeného diela založeného na pôvodnom 

diele, 
e) poskytnutie sublicencie v rozsahu udelenej licencie.  

 
2) Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie diela (exkluzívne právo 

používať dielo) v územne a časovo neobmedzenom rozsahu.  
3) Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu bezodplatne. 

 
Článok IX 

Sankcie  
 

1) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry  v lehote splatnosti podľa článku 
VII. odsek 7 a 8 tejto zmluvy má zhotoviteľ nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 
0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

2) V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním predmetu plnenia podľa článku V. tejto 
zmluvy, má objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10,- Eur za každý deň 
omeškania. Lehota dodania predmetu plnenia bude určená v písomnej objednávke 
vystavenej objednávateľom (článok V. odsek 2 zmluvy). 

 
Článok X.  

Zánik zmluvy 
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1) Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá alebo vyčerpaním finančného 

limitu v zmysle článku XI. odsek 1 zmluvy.  
2) Zmluva môže byť pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená ukončená písomnou 

dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy niektorej 
zo zmluvných strán, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

3) Každá zo zmluvných strán má právo písomne vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. 
Výpovedná doba je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

4) V prípade, ak zhotoviteľ nesplní niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy bude 
sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy, okrem článku V. ods. 3 tejto zmluvy, 
na základe čoho je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V prípade, ak 
objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi cenu za predmet zmluvy v lehote splatnosti faktúry 
podľa ustanovení článku VII. odsek 7 a 8 zmluvy, bude sa to považovať za podstatné 
porušenie zmluvy, na základe čoho je zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

5) Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 
druhej zmluvnej strane s výnimkou bodu 6 tohto článku. Po tejto dobe nemožno účinky 
odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej zmluvnej strany. 

6) V prípade odstúpenia od zmluvy pre omeškanie zhotoviteľa podľa článku V. odsek  3 
tejto zmluvy nastanú účinky odstúpenia od zmluvy dňom nasledujúcim po uplynutí 
dodatočnej lehoty podľa článku V. odsek  3 zmluvy, v súlade s ustanoveniami článku V. 
odsek 4 tejto zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy pre omeškanie objednávateľa 
podľa odseku 4 tohto článku, nastanú účinky odstúpenia od zmluvy dňom nasledujúcim 
po uplynutí lehoty splatnosti faktúry určenej podľa článku VII. tejto zmluvy.  

7) V prípade, že dôjde k predčasnému zániku zmluvy, má zhotoviteľ nárok na úhradu časti 
ceny zodpovedajúcej poskytnutému predmetu  plnenia ku dňu zániku zmluvy. Pre 
platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovení článku VII. zmluvy. 
Zhotoviteľ bude poskytnuté plnenie predmetu zmluvy fakturovať vo výške podľa rozsahu 
skutočne poskytnutého plnenia predmetu tejto zmluvy, a to podľa jednotkovej ceny 
činnosti vynaloženej na vykonanie predmetu plnenia. 

8) Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknutej porušením 
zmluvy. 

9) Odstúpenie od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane doporučenou listovou 
zásielkou na adresu sídla zmluvnej strany uvedenej v článku I. tejto zmluvy. V prípade 
neúspešného doručenia uvedených písomností doporučenou listovou zásielkou sa tretí deň 
uloženia zásielky na pošte bude považovať za deň riadneho doručenia. Písomnosť sa bude 
považovať za riadne doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať, pričom za deň 
doručenia sa bude v tomto prípade považovať deň odopretia prijatia zásielky. 
 
 
 

Článok XI.  
Záverečné ustanovenia 

 
1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú,  a to do 31. 12. 2016 alebo do vyčerpania 

finančného limitu 19.999,- Eur bez DPH (23.998,80 Eur s DPH) určeného pre zákazku 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z., v závislosti od toho, ktorá zo skutočností 
nastane skôr. 

2) Vyčerpaním  finančného limitu sa rozumie aj stav, kedy rozdiel finančného limitu podľa 
bodu 1 tohto článku a celkovej ceny už dodaného predmetu plnenia podľa tejto zmluvy 
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neumožňuje objednávateľovi vystaviť ďalšiu objednávku v zmysle tejto zmluvy. Uvedené 
oznámi objednávateľ písomne zhotoviteľovi.   

3) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. Zmluva je podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 
Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

4) Zmluva je vyhotovená v 6(šiestich) rovnopisoch, z ktorých pre objednávateľa sú určené 4 
(štyri) rovnopisy a pre zhotoviteľa 2 (dva) rovnopisy. 

5) Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami schválenými 
a podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

6) Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalšími všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

7) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, 
zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení uzavrieť túto zmluvu v mene zmluvnej 
strany, ktorú zastupujú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

8) Prílohou tejto zmluvy je Príloha č. 1, ktorou je vzor   akceptačného protokolu.    
 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
V Bratislave, dňa..........................   V Bratislave, dňa......................... 
 
 
....................................................   ........................................................... 
     
       Mgr. Roman Kováč 
   vedúci služobného úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Príloha č. 1:  
 

VZOR 
 AKCEPTAČNÝ  PROTOKOL 

(ďalej len „protokol“) 
 

k Zmluve o dielo zo dňa ..................., reg. č.: ............................, uzavretej medzi 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako objednávateľom a  

..................................... ako zhotoviteľom (ďalej len „zmluva“) 
 
 
Názov diela:     „Expert pre marketing a komunikáciu“ 
 
Preberajúci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
 Mierová 19, 827 15  Bratislava 212 (ďalej len „MH SR“) 
 
Zodpovedný:    .......................................................................................................... 
 
Odovzdávajúci:   ......................................................................................................... 
 
Zodpovedný:   .......................................................................................................... 
 
 
1. Predmet protokolu 
 
Týmto protokolom zhotoviteľ v súlade s článkom V. odsek 6 zmluvy odovzdáva 
objednávateľovi riadne zhotovený predmet plnenia, resp. dielo, ktoré spočíva v dodaní 
.................  v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. 
 
 
Podrobná špecifikácia úkonov vykonaných zhotoviteľom v súvislosti s uskutočnením 
predmetu zmluvy: 
 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................... 

 

Týmto protokolom objednávateľ v súlade s  článkom V. odsek 7 zmluvy potvrdzuje riadne 
dodanie predmetu plnenia, resp. diela, ktoré spočíva v prevzatí .........................v súlade 
s podmienkami stanovenými v zmluve a akceptuje zhotoviteľom predložené výstupy: 
 
................................................................................................................................ 
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Tento protokol je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis obdrží 
objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ.  

 
 
Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa: 
V Bratislave dňa ............................. V Bratislave dňa  ................................. 

 
 
 

 

..................................................................    ......................................................................... 
 
 
2. Popis vád zistených pri odovzdaní predmetu plnenia , resp. diela podľa článku 
V. odsek 7 zmluvy: 
 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 

V Bratislave dňa .................. 

 
Za objednávateľa  ..................................... 
 
 
Za zhotoviteľa      ...................................... 
 
 
3. Potvrdenie odstránenia vád predmetu plnenia , resp.  diela zistených dňa 

.......................... 
 

......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

V Bratislave dňa .................. 

 
Za objednávateľa  ..................................... 
 
 
Za zhotoviteľa      ...................................... 
 

 


