
          
 

Zmluva o poskytnutí polygrafických služieb  
uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení  neskorších predpisov  
 

 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 
 
Obchodné meno:  Literárne informačné centrum 
Adresa- sídlo:   Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava 
IČO:     317 52 381 
DIČ:    2020811947  
Registrácia:        Rozhodnutie Ministerstva kultúry SR č. MK-3057/2014-110/20850 
                                     o vydaní zriaďovacej listiny Literárneho informačného centra 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:    SK70 8180 0000 0070 0023 9240 
V zastúpení:   Ing. Beáta Vlková, riaditeľka  

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ: 
 
Obchodné meno: TBB, a. s. 
Adresa- sídlo:   Partizánska cesta 59, 974 01 Banská Bystrica 
IČO:    302 25 574 
DIČ:   2020451961 
IČ DPH:  SK2020451961   
Registrácia:   OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 1031/S   
Bankové spojenie: ČSOB 
IBAN:   SK24 7500 0000 0000 0217 4063 
V zastúpení:   Ing. Dušan Zelinka, generálny riaditeľ 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
 

Čl. II. 
Predmet plnenia 

 
2.1 Predmetom plnenia zmluvy je tlač a knihárske spracovanie knižného titulu s názvom 
Mýty a slovenská literatúra alebo od Pišťanka ku Kalinčiakovi (a späť)vrátane dopravy 
do sídla objednávateľa podľa špecifikácie obsiahnutej v článku III. tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi polygrafické služby týkajúce sa výroby a dodania 
predmetu zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje dodať zhotoviteľovi tlačové podklady 
v dohodnutom čase.  
2.2 Zhotoviteľ vykoná polygrafickú výrobu predmetu zmluvypodľa špecifikácie a podmienok 
dohodnutých v čl. III. tejto zmluvy.  



2.3 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť cenu za predmet zmluvy podľa čl. IV. 
tejto zmluvy. 

Čl. III. 
Špecifikácia predmetu zmluvy 

 
3.1 Technická špecifikácia podmienok tlače a knihárskeho spracovania knižného titulu: 
Autor:  René Bílik 
Názov:  Mýty a slovenská literatúra alebo od Pišťanka ku Kalinčiakovi (a späť) 
Náklad: 400 kusov 
Formát: 140 (š) x 210 (v) 
Rozsah: 128 strán 
Väzba: V4 so záložkami 
Vnútro (text): 1+1, IQ Color/Cream 120gr/m2 
Obálka: 4+0 + polak, ViaFeltnatural 270gr/m2 
Balenie: á 10 ks do balíkov 
Termín dodania press dát: 4. 10. 2021 
Termín vyskladnenia: 16. 11. 2021 
Tlačové podklady: textový a obrázkový materiál kompletne zalomený do strán bude dodaný 
vo formáte PDF (zamknuté) na FTP server zhotoviteľa: ftp.tbb.sk, ktorý slúži výlučne na 
dodanie tlačových podkladov; cez FTP server nie je možné komunikovať so zhotoviteľom 
ohľadne akýchkoľvek požiadaviek a/alebo pokynov objednávateľa súvisiacich so zhotovením 
predmetu zmluvy, preto prípadné požiadavky a/alebo pokyny zaslané na FTP server 
zhotoviteľa nie je zhotoviteľ povinný akceptovať. 
Miesto plnenia: sídlo verejného obstarávateľa (Námestie SNP 12, Bratislava), vchod do 
skladu je z druhej strany ulice - Kolárska 7 
 
3.2 Ďalšie požiadavky: 

1. Objednávateľ požaduje plošnú ofsetovú tlač. 
2. Objednávateľ požaduje dodržať všetky špecifikované materiály na výrobu publikácie. 
3. Objednávateľ požaduje dodržať farebnosť anastavenie tlačových dát podľa tlačových 

podkladov s ohľadom na vybraný potláčaný materiál. 
 
 

Čl. IV. 
Cena predmetu zmluvy 

 
4.1    Cena za tlač a knihárske spracovanie celého nákladu predmetu plnenia uvedeného 

v článku II. ods. 2.1. vrátane dopravy je stanovená podľa zákona o cenách č. 18/1996 
Z. z. v znení neskorších predpisov, dohodou v celkovej výške 2.517 EUR bez DPH 
a 2.768,70 EUR s DPH. Výška DPH je 10%.  

 
 

Článok V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
5.1        Objednávateľ je povinný: 
               -  poskytnúť zhotoviteľovi tlačové podklady na zhotovenie predmetu plnenia      

v dohodnutom termíne, najneskôr do 4.októbra 2021 a pri poskytnutí tlačových     
      podkladov sa riadiť pokynmi uverejnenými na webovej stránke zhotoviteľa  
www.tbb.sk v sekcii E.SERVIS/Dátové vstupy 

http://www.tbb.sk/


 
 

    -  poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy, a to najmä        
imprimovať digitálny náhľad tlačových podkladov v lehote najneskôr do  
                   15. 10. 2021 
    -  uhradiť dohodnutú cenu 
    -  prevziať predmet plnenia od zhotoviteľa v mieste plnenia v termíne oznámenom     
                  zhotoviteľom 
5.2        Zhotoviteľ je povinný: 
               -  v lehote plnenia zhotoviť a dodať predmetný knižný titul v dohodnutom termíne,  
                  najneskôr do 16. novembra 2021  

- vykonať predmet zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa podľa 
špecifikácie a s platnými technickými normami pre polygrafickú výrobu 

5.3     Zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovením a dodaním predmetu zmluvy po dobu  
               omeškania objednávateľa so splnením jeho povinností špecifikovaných v bode 5.1  
               tohto článku zmluvy. 

 
 
 

Čl. VI. 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
6.1 Cenu za vykonanie predmetu zmluvy zaplatí objednávateľ na základe faktúry po 
odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy a dodacieho listu od zhotoviteľa.  
6.2 Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zmluvy a odovzdaní dodacieho listu. 
Splatnosť faktúry je 14 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
6.3 Objednávateľ neposkytne preddavok. 
 

 
 
 

Čl. VII. 
Zodpovednosť za vady, záručná lehota 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy, najmä porušenosť obalov, značenie, 
nesúlad v množstve alebo druhu s dodacím listom. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitatívne 
a skryté vady.  
7.2 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi na predmet zmluvy záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa 
dodania predmetu zmluvy, najmä na jeho kvalitu, materiálovú stálosť, farebnú stabilnosť. 
Táto záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté po prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom 
spôsobené vonkajšími udalosťami alebo: 
a) nesprávnym skladovaním, 
b) nesprávnym používaním, 
c) mechanickým poškodením alebo celkovým zničením. 
7.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej 
reklamácie od objednávateľa oznámiť, či reklamáciu uznáva, alebo z akých dôvodov ju uznať 
odmieta. V prípade uznania reklamácie je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu 
podľa svojich technických a výrobných možností.  
 
 



 
 

Čl. VIII. 
Zmluvné pokuty 

 
8.1 Objednávateľ má právo pri nedodržaní termínu plnenia vyúčtovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny oneskorene dodaného predmetu plnenia za každý 
deň oneskorenia. 
8.2 Zhotoviteľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo sumy, s úhradou ktorej je 
objednávateľ v oneskorení zo splatnej faktúry. V prípade oneskorenia zaplatenia faktúry 
zhotoviteľ nemá právo a nebude si uplatňovať nárok na zmluvnú pokutu, ak oneskorenie bude 
spôsobené peňažným ústavom zhotoviteľa. 
8.3 Peňažný záväzok platený objednávateľom prostredníctvom banky je splnený pripísaním 
sumy peňažného záväzku na účet zhotoviteľa v jeho banke. 
 

 
Čl. IX. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

9.1 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť za nasledovných podmienok: 
a) ak zhotoviteľ vykoná predmet plnenia v rozpore s platnými technickými normami 

pre polygrafickú výrobu alebo zmluvou 
b) ak zhotoviteľ nedodrží technickú špecifikáciu a ďalšie požiadavky predmetu 

plnenia uvedené v čl. III, ods. 3.1 a 3.2  
c) ak predmet plnenia bude vykazovať neodstrániteľné vady a zhotoviteľ neponúkne 

objednávateľovi náhradné plnenie bez vád. 
9.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v oneskorení so 
zadaním tlačových podkladov a/alebo imprimovaním digitálneho náhľadu tlačových 
podkladov.  
9.3 Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana 
písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou 
vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou.   
9.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle 
oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane; po tejto dobe nemožno 
účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo zmeniť bez súhlasu druhej strany. Odstúpením od 
zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však 
nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení 
týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, 
ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 
zmluvy. 
9.5 Pokiaľ niektorá zmluvná strana poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy, je povinná 
nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie 
povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia 
moc“). Za vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany 
a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana 
túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku 
záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť za škodu nevylučuje prekážka, ktorá 
vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, 
alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vyššej moci sú obmedzené iba na dobu, 
dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 



9.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na ich právny vzťah založený touto zmluvou sa 
nebude aplikovať ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka v platnom znení.  
 
 

Čl. X. 
Spoločné e záverečné ustanovenia 

 
10.1 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomnou formou, 
inak sú neplatné. 
10.2 Právne vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom touto zmluvou neupravené sa 
budú riadiť Všeobecnými obchodnými podmienkami zhotoviteľa uverejnenými na jeho 
webovej stránke www.tbb.sk, ku ktorým objednávateľ podpisom tejto zmluvy pristupuje, 
a ďalej právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami 
Z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacimi právnymi 
predpismi.  
10.3 Spory vzniknuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom budú prioritne riešené dohodou. 
V prípade, ak nedôjde k vzájomnej dohode, je ktorákoľvek strana oprávnená domáhať sa 
svojich práv na príslušnom súde SR. 
10.4Zmluvu možno ukončiť jedným z nasledovných spôsobov: 

a) vzájomnou dohodou 
b) písomným odstúpením od zmluvy z dôvodov stanovených touto zmluvou a zákonom 

10.5Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je 
vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana 
dostane 2 exempláre tejto zmluvy. 

10.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a s týmto 
obsahom súhlasia, že zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, 
zrozumiteľné a bez omylu, čo potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 

 
 

Bratislava 20. 09. 2021    Banská Bystrica 23. 9. 2021 
 
 
 
 

objednávateľ:    zhotoviteľ: 
 
 
              ...............................................       ............................................. 
              Literárne informačné centrum                                      TBB, a. s. 
              I n g. B e á t a V l k o v á                                       I n g.  D u š a n   Z e l i n k a 
                            riaditeľka               generálny riaditeľ 

http://www.tbb.sk/
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