
 ZMLUVA O DIELO  133/2022 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  
 

( ďalej ako „zmluva") medzi: 
 
 

Názov:    Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
Sídlo:     Obchodná ulica 64, 816 11 Bratislava 
Štatutárny orgán: Mgr. Eva Ševčíková, generálna riaditeľka ÚĽUV-u 
IČO:     00164429 
DIČ:     2020798736  
IČ DPH: SK2020798736 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu:   SK97 8180 0000 0070 0024 2343 
Právna forma: štátna príspevková organizácia pôsobiaca na základe zákona č. 4/1958 Zb. 

SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách v znení neskorších 
predpisov 

 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno:   Mgr. Monika Herberová 
Sídlo:      Pri starom letisku 21, 831 07 Bratislava 
IČO:       54450209 
DIČ:       1078304205   
Registrácia:    Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-311226 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:      
Konajúci prostredníctvom:  
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo každá z nich samostatne 
ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ alebo aj ako „zmluvná strana“) 
 

 
1  PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne zhotoviť dielo pre objednávateľa, záväzok 
objednávateľa zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu, ako aj úprava práv 
a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich. 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou predmety 
z dreva pre priestor Dvora remesiel ÚĽUV na Obchodnej 64 v Bratislave, a to konkrétne 10 ks 
hokerlíkov, 5 ks lavíc, 5 ks vrchnej dosky stánku, 5 ks spodnej dosky stánku a 5 ks rampy na stánky 
(ďalej len „dielo“). Zhotovenie diela zhotoviteľom zahŕňa výrobu podľa výkresovej dokumentácie 
dodanej ÚĽUV-om (ďalej ako „výkresová dokumentácia“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve 
a ktorá bližšie špecifikuje rozmery a materiál na vyhotovenie diela. 

1.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi v lehote najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy písomné vyjadrenie k výkresovej dokumentácii a uviesť prípadné jej zmeny, 
ktoré podloží výrobnou dokumentáciou (ďalej ako „výrobná dokumentácia“) a predloží 
objednávateľovi na schválenie. 

1.4 Zhotoviteľ sa  zaväzuje zhotoviť dielo v súlade so schválenou  výrobnou dokumentáciou podľa bodu 
1.3 tohto článku zmluvy. 

1.5 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú 
cenu. 
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2 MIESTO A ČAS ZHOTOVENIA DIELA 

2.1 Zhotoviteľ dielo zrealizuje vo vlastných priestoroch a následne dodá do priestoru Dvora remesiel 
ÚĽUV na Obchodnej 64 v Bratislave. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť a odovzdať dielo ako ukončený celok objednávateľovi do 
termínu 4. 7. 2022. 

2.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi vopred na schválenie písomné vyjadrenie 
k výkresovej dokumentácii, prípadne výrobnú dokumentáciu k zhotoveniu diela v lehote  podľa 
článku 1 bod 1.3 tejto zmluvy. V prípade, ak objednávateľ vyjadrí nesúhlas s vyjadrením alebo 
predloženou výrobnou dokumentáciou a/alebo vyzve zhotoviteľa na  jej doplnenie alebo opravu, 
zhotoviteľ je povinný doplnenie alebo opravu výrobnej dokumentácie vykonať bezodkladne, 
najneskôr však v lehote 2 kalendárnych dní odo dňa výzvy objednávateľa. Zmluvné strany sa 
výslovne dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený začať so zhotovovaním diela dovtedy, pokiaľ 
nedôjde k dohode s objednávateľom, prípadne k schváleniu výrobnej dokumentácie zo strany 
objednávateľa. Ustanovenie bodu 2.2 tohto článku zmluvy tým však nie je dotknuté. 

 

3  CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo výške 13 750 EUR (slovom: trinásťtisíc 
sedemstopäťdesiat eur). Zhotoviteľ výslovne potvrdzuje, že táto cena je konečná a pevná. Cena je 
stanovená v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 29. 3. 2022, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.  

3.2 Cena za dielo podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy je pevná a konečná, zahŕňa všetky náklady 
zhotoviteľa, ktoré vynaloží za účelom zhotovenia diela, jeho dodania a montáže a splnenia svojich 
ďalších záväzkov podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ nie je oprávnený k nej účtovať objednávateľovi 
žiadne ďalšie poplatky. 

3.3 Dielo sa považuje podľa tejto zmluvy za protokolárne odovzdané a prevzaté, ak bolo zhotoviteľom 
odovzdané  objednávateľovi bez akýchkoľvek chýb a nedorobkov a objednávateľom prevzaté od 
zhotoviteľa na základe písomného preberacieho protokolu, ktorý je podpísaný oboma zmluvnými 
stranami (ďalej ako „preberací protokol“). Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpisu 
preberacieho protokolu sa dielo považuje za zhotovené a odovzdané zhotoviteľom objednávateľovi 
a prevzaté objednávateľom. 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí cenu za dielo po jeho riadnom zhotovení 
a odovzdaní objednávateľovi formou podpísaného preberacieho protokolu, a to na základe faktúry 
vystavenej zhotoviteľom s lehotou splatnosti  30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné 
strany sa ďalej dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň podpísania 
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 

3.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Prílohou vyúčtovacej faktúry musí byť preberací protokol, ktorým objednávateľ potvrdil 
prevzatie diela bez akýchkoľvek chýb a nedorobkov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti 
vyžadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo prílohu podľa tejto 
zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi. V takomto prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej, doplnenej alebo 
novovystavenej faktúry objednávateľovi. 

3.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený vyžadovať od objednávateľa zaplatenie žiadnych zálohových platieb, 

resp. akýchkoľvek finančných preddavkov a cena všetkého zhotoveného diela bude uhradená zo 

strany objednávateľa zhotoviteľovi na základe faktúry v zmysle tohto článku 3 tejto zmluvy.  

 

4 ZÁRUČNÁ DOBA  

4.1 Zhotoviteľ ručí za to, že dielo (vrátane jeho jednotlivých zložiek) bude mať v dobe prevzatia 
vlastnosti zodpovedajúce technickým predpisom a normám ako aj za to, že bude zhotovené 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy. 

4.2 Záručná doba na dielo je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania 

a prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže 

užívať dielo pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

 

4.3 Chybu, na ktorej odstránenie sa vzťahuje záruka podľa tohto článku zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje 

odstrániť na svoje náklady. Termín odstránenia reklamovanej chyby v záručnej dobe si zmluvné 
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strany dohodnú písomnou formou, pričom platí, že ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je 

zhotoviteľ povinný odstrániť chybu najneskôr do 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie u zhotoviteľa. 

4.4 Súčasťou preberacieho protokolu bude písomné poučenie zhotoviteľa o podmienkach údržby 

a užívania predmetu tejto zmluvy. V prípade ich porušenia sa záruka na chyby diela nevzťahuje. 

 

5 ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, technické normy a právne predpisy 

platné na území Slovenskej republiky ako aj pokyny objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť 

dielo v súlade s výkresovou dokumentáciou, cenovou ponukou a výrobnou dokumentáciou 

a v súlade s ustanoveniami  tejto zmluvy.  

5.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich 

dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto 

skúšok pred odovzdaním diela. 

5.3 Zhotoviteľ vykonáva dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody 

na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ, a to až do času odovzdania diela objednávateľovi. 

Vlastnícke právo k zhotovenému dielu nadobúda objednávateľ okamihom jeho prevzatia formou 

podpísaného preberacieho protokolu. 

5.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať žiadne zmeny na diele bez príkazu objednávateľa. Ak zhotoviteľ 

vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa, aby 

zhotoviteľ odstránil chyby vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym 

spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom, 

je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

5.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za bezpečnosť 

práce a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné 

dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane 

životného prostredia, nakladaní a zneškodňovaní odpadov. 

5.6 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme dokončené dielo ako celok v zmysle podmienok 

uvedených v tejto zmluve na základe spísaného preberacieho protokolu, a to bez akýchkoľvek chýb 

a nedorobkov. V prípade, že sa počas preberacieho konania zistia chyby a nedorobky diela, 

preberacie konanie sa prerušuje a bude sa v ňom pokračovať až po ich odstránení zhotoviteľom. 

5.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že plnenie podľa tejto zmluvy bude realizovať prostredníctvom svojich 

zamestnancov a/alebo prostredníctvom iných osôb, pri ktorých neporušuje zákaz nelegálneho 

zamestnávania. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie podľa tejto zmluvy objednávateľovi tak, 

aby nedošlo k porušeniu zákazu vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 

stanoveného osobitným predpisom. V prípade, že zhotoviteľ poruší svoj záväzok podľa 

predchádzajúcej vety a v súvislosti s tým a/alebo v dôsledku toho, bude objednávateľovi uložená 

príslušným orgánom verejnej moci sankcia, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi všetku 

škodu, ktorá mu v dôsledku takejto sankcie vznikla. Nárok na náhradu škody podľa predchádzajúcej 

vety sa vzťahuje najmä, nie však výlučne, na prípad uloženia pokuty za porušenie zákazu prijať 

prácu alebo službu, ktorú na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje právnická osoba alebo fyzická 

osoba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú táto osoba nelegálne zamestnáva. 

 

6 PORUŠENIE POVINNOSTÍ, ZMLUVNÉ POKUTY 

6.1 Ak sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v čl. 3 bode 3.1 tejto zmluvy, 

za každý aj začatý deň omeškania. 

6.2 Ak zhotoviteľ nevykoná doplnenie alebo opravu výrobnej dokumentácie podľa článku 2 bod 2.3 tejto 

zmluvy a/alebo neodstráni chyby reklamované v zmysle článku 4 tejto zmluvy v termíne podľa čl. 4 
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bod 4.3 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 50,00 € za každý aj začatý deň omeškania. 

6.3 V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry zhotoviteľovi, zhotoviteľ má nárok 

na úrok z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi obchodného práva. 

6.4 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty podľa tohto článku zmluvy, je do 14dní 

odo dňa ich doručenia. 

6.5 Dojednaním zmluvnej pokuty podľa tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody, 

ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Objednávateľ je 

popri zmluvnej pokute oprávnený domáhať sa voči zhotoviteľovi aj náhrady škody, a to v plnej jej 

výške. 

 

7  UKONČENIE ZMLUVY 
7.1 Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo písomným odstúpením 

od tejto zmluvy. 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna z nich podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté 

v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo od tejto zmluvy okamžite  odstúpiť. Odstúpenie sa 

oznamuje doporučeným listom s účinkom odo dňa doručenia listu. Odstúpenie sa považuje za 

doručené adresátovi aj v prípade, ak pošta vráti doporučený list odosielateľovi ako 

nedoručený/nedoručiteľný, alebo preto, že ho adresát neprevzal v odbernej lehote, alebo ho 

odmietol v odbernej lehote prevziať. V takom prípade platí fikcia, že doporučený list sa považuje za 

doručený adresátovi uplynutím troch dní od jeho vrátenia objednávateľovi.  

7.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje: 

a) chybné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane lehote určenej 

objednávateľom neodstránil, 

b) omeškanie zhotoviteľa so zhotovením diela o viac ako 15 dní, 

c) omeškanie objednávateľa s úhradou ceny za dielo o viac ako 15 dní, 

d) porušenie povinnosti zhotoviteľa predložiť objednávateľovi na schválenie výrobnú dokumentáciu 

v lehote podľa článku 1 bodu 1.3 tejto zmluvy. 

7.4 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

 
7.5 Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu s tým, že výpovedná 

doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým kalendárnym dňom nasledujúcim po doručení písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade ukončenia zmluvy zo strany objednávateľa, patrí 
zhotoviteľovi náhrada všetkých dovtedy vynaložených nákladov na zhotovenie diela.  

 
7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti doručované druhej zmluvnej strane v súlade 

s ustanoveniami tejto zmluvy je potrebné doručiť na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy. 

 
8  ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia potrebné na 

odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

8.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu 

spôsobenú druhej zmluvnej strane.  

8.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 8.2 

tohto článku, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou 

vylučujúcou zodpovednosť. 

8.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch zavinením zhotoviteľa v období, v ktorom je 

zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady. 

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných 

postupov pri odstraňovaní chýb v rámci zodpovednosti za chyby alebo záruky, ako aj škodu 

spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 
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9 VYŠŠIA MOC 

9.1 Zmluvné strany nezodpovedajú za porušenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy, ku ktorým došlo 

v dôsledku udalostí vyššej moci.  

9.2 Na účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 

ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie a živelné pohromy. 

9.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným viac ako 2 mesiace od vyskytnutia sa vyššej moci, 

zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu 

o úpravu zmluvy formou dodatku vo vzťahu k predmetu a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má 

ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 

oznámenia. 

 
10  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 Táto zmluva, ako aj vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

10.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR. 

10.3 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

10.4 Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z toho dve pre objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa. 

10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je jasná, zrozumiteľná a uzatvárajú ju dobrovoľne a na 

znak súhlasu ju podpisujú. 

10.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

 príloha č. 1 – Výkresová dokumentácia, 

 príloha č. 2 – Cenová ponuka. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa .........................       V Bratislave, dňa ............................ 

 

Za objednávateľa:           Za zhotoviteľa: 

 

 

 

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

Ústredie ľudovej umeleckej výroby       

           Mgr. Eva Ševčíková              Mgr. Monika Herberová 
           generálna riaditeľka    
 

 


