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Sprostredkovateľský orgán OPIS 

 

                 Európska únia 

Operačný program je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

 
 
 
 
 

ZMLUVA O DIELO č ............................../2014 
uzavretá v zmysle ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

na vykonanie „Digitalizácie obsahu pamä ťových a fondových inštitúcií“  v rámci projektu: 
„ Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zb ierkach PSK “  

     
Kód ITMS:   NFP 211201120018 
Číslo výzvy:   OPIS-2012/2.1/06-DP 
OPERAČNÝ PROGRAM: Informatizácia spoločnosti 
PRIORITNÁ OS:  2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova národnej infraštruktúry 
OPATRENIE:  2.1.Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie,  

      sprístupnenie a zlepšenie systémov jeho získania, spracovania a ochrany). 

na ktorý bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na 
základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-9/2013-SORK, zo dňa 21.02.2013. 

 
Objednávateľ:   Prešovský samosprávny kraj   
Sídlo/miesto podnikania: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov   
 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
Číslo účtu:    7000303599/8180 
IBAN:     SK35 8180 0000 0070 0030 3599  
IČO:    37870475  
IČ DPH:    2021626332 
Štatutárny orgán:                       MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja 
     
(v texte len ako Objednávate ľ) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:   Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.     
Sídlo/miesto podnikania: Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava   
Zápis:    v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 4015/B  
      
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu:   2621023220/1100 
IBAN:    SK93 1100 0000 0026 2102 3220, SWIFT/BIC: TATRSKBX 
IČO:    31 338 551  
DIČ:    2020319092  
IČ DPH:   SK2020319092 
E-mail:    tomas.bednar@konicaminolta.sk      
Štatutárny orgán:  Ing. Tomáš Bednář, generálny riaditeľ a konateľ   
 
(v texte len ako Zhotovite ľ) 
(v texte Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako zmluvné  strany ) 
 
sa dohodli na uzatvorení Zmluvy o dielo (v texte len ako Zmluva ) s nasledovným obsahom: 



 

 

 
 
1 Preambula 
1.1 Účelom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri vykonávaní digitalizácie v rámci 

projektu „Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK“ (v texte len ako Projekt ), 
a to vopred určených a pripravených zbierkových predmetov pokročilými technológiami a vo vysokej 
kvalite záznamu vizuálnych vlastností. 
 

1.2 Cieľom Projektu je zdigitalizovanie najvýznamnejších múzejných zbierok hmotného i nehmotného 
kultúrneho dedičstva v počte 8124 dokumentačných jednotiek vybraných zo zbierok múzeí SR. 

 

1.3 Dielom sa na účely tejto Zmluvy rozumie digitalizácia vopred určených a pripravených zbierkových 
predmetov v rozsahu a štruktúre podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy - Jednoznačné rozdelenie 
digitalizovaných objektov, realizovaná sériou technologických procesov snímania, pri ktorých 
z každého originálneho zbierkového predmetu vznikne séria digitálnych objektov, ktorá bude 
v následných procesoch spracovaná na digitálneho (vizuálneho) zástupcu konkrétneho zbierkového 
predmetu v kvalite určenej touto Zmluvou (v texte len ako Dielo ). 

 
1.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva napĺňa pre Objednávateľa hospodársky význam len 

v prípade, ak dôjde k splneniu Zmluvy ako celku. Objednávateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že sa zdrží 
akéhokoľvek konania, ktorým by mohlo byť zmarené splnenie Zmluvy ako celku. V nadväznosti na 
hospodársky význam Zmluvy vzniká Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny za vykonanie diela od 
Objednávateľa výlučne v prípade, že dôjde k splneniu záväzku Zhotoviteľa zo Zmluvy ako celku, to 
neplatí, ak k zmareniu možnosti Zhotoviteľovi splniť Zmluvu ako celok dôjde z dôvodov na strane 
Objednávateľa. 

 
2 Predmet Zmluvy 
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri vykonaní Diela. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo opísané v čl. 1 bod 1.3 tejto zmluvy  v rozsahu podľa 
prílohy č.1. Jednoznačné rozdelenie digitalizovaných objektov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy. 
 

2.2 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje najmä: 
a) vykonať pre Objednávateľa Dielo, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve; 
b) poskytovať Objednávateľovi súčinnosť podľa Zmluvy. 
 

2.3 Objednávateľ sa touto Zmluvou zaväzuje a je povinný najmä 
a) vykonané Dielo prevziať od Zhotoviteľa spôsobom podľa tejto Zmluvy; 
b) zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela cenu; 
c) poskytovať Zhotoviteľovi súčinnosť podľa Zmluvy. 

 
2.4 Strany sa dohodli, že Dielo môže pozostávať aj z ďalších činností, bez ohľadu na to, či sú tieto 

činnosti uvedené v Zmluve za podmienky, že ich vykonanie je potrebné k tomu, aby Dielo bolo úplne 
vyhotovené, schopné trvalého využitia a spĺňalo všetky podmienky vyžadované Zmluvou, Projektom, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. 
 

2.5 Zhotoviteľ zhotoví Dielo na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a na vlastné náklady. Zhotoviteľ 
je povinný pri plnení Zmluvy postupovať v súlade s ochranou kultúrneho dedičstva a so záujmami 
Objednávateľa, ktoré sú mu známe, alebo ktoré je povinný poznať pri zachovaní odbornej 
starostlivosti. 

 
2.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že:  

a) má dostatok skúseností, odborných znalostí, finančných a personálnych predpokladov na to, 
aby vykonal Dielo pre Objednávateľa; 

b) má kompletné technické vybavenie na riadne vykonanie Diela vo všetkých miestach 
vykonávania Diela; 

c) si nie je vedomý žiadnych skutočností ktoré by mohli zmariť jeho záväzok Dielo vykonať vo 
vysokej kvalite. 
 



 

 

 
2.7 Zhotoviteľ vykoná Dielo podľa: 

a) Projektu; 
b) pokynov Objednávateľa a podľa požiadaviek stanovených touto Zmluvou; 
c) v kvalite, vlastnostiach a akosti podľa tejto Zmluvy, a ak táto Zmluva tieto neupresňuje, je 

Zhotoviteľ povinný Dielo vykonať v kvalite, s vlastnosťami a v akosti, ktoré sú vyššie ako 
obvyklé; 

d) podmienok uvedených  v príslušných právnych  predpisoch, rozhodnutiach orgánov verejnej 
správy a Slovenských technický normách. 
 

2.8 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi kedykoľvek počas spracovania Diela čiastkové 
výsledky plnenia k nahliadnutiu a pripomienkovaniu a bez zbytočného odkladu informovať 
Objednávateľa o všetkých okolnostiach dôležitých pre záujmy Objednávateľa. 
 

2.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo sa považuje za riadne dokončené za súčasného splnenia 
nasledovných podmienok: 
a) odovzdanie Diela ako celku; 
b) podpísanie protokolárnej zápisnice o odovzdaní a prevzatí Diela ako celku; 
c) odstránenie vád a nedorobkov Diela, ktoré budú uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí 

Diela oboma zmluvnými stranami. 
 
3 Spôsob vykonania Diela 
3.1 Objednávateľ dá k dispozícii a sprístupní Zhotoviteľovi Predmety kultúrneho dedičstva, ktoré budú 

vybrané na Digitalizáciu po vzájomnej dohode Strán, inak tie, ktoré budú určené Objednávateľom. 
Zhotoviteľ zabezpečí Digitalizáciu Predmetov kultúrneho dedičstva.  
 

3.2 Digitálne objekty ako výsledok procesu Digitalizácie sú vlastníctvom Objednávateľa. Zhotoviteľ 
odovzdá Objednávateľovi rozmnoženiny Digitálnych objektov v dohodnutej forme. 

 
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo technológiou snímania a postprocesingu zodpovedajúcou 

súboru technologicko-metodických postupov ako sú tieto definované v Technologických požiadavkách 
technológií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 3. 

 
3.4 Objednávateľ priebežne počas plnenia predmetu Zmluvy: 

a) 15 dní pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oznámi Zhotoviteľovi termín začatia 
vykonávania digitalizácie v ktoromkoľvek, alebo na viacerých miestach vykonávania Diela 
podľa bodu 4.4.2 alebo 4.4.3 Zmluvy a časový harmonogram plnenia predmetu tejto Zmluvy na 
takto určenom mieste, v prípade že sa zmluvné strany nedohodnú inak; 

b) 15 dní pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oznámi Zhotoviteľovi presný počet 
a štruktúru zbierkových predmetov, ktoré budú predmetom digitalizácie na konkrétnom mieste 
vykonávania Diela podľa bodu 2.1 Zmluvy v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

3.5 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení predmetu Zmluvy s odbornou starostlivosťou a dohliadať 
na dodržiavanie príslušných právnych predpisov a interných postupov na mieste vykonávania Diela, 
pričom zodpovedá za ich dodržiavanie. 
 

3.6 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela a plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy plne 
rešpektovať zmluvné podklady, rozhodnutia príslušných štátnych orgánov, podmienky uvedené 
v Projekte, všetky platné a účinné právne predpisy a technické normy (vrátane doporučených 
ustanovení).  

 
3.7 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na splnenie predmetu Zmluvy, teda vykonanie Diela len osobu, 

spĺňajúcu kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti podľa osobitných právnych predpisov, a to 
experta v oblasti technológií evidencie múzejných zbierok, experta pre manipuláciu s historickými 
a umelecko- historickými predmetmi, alebo experta z oblasti realizácie múzejných expozícií (v texte 
len ako Expert ) vopred písomne odsúhlasenú Objednávateľom. Zhotoviteľ je oprávnený Dielo 
realizovať aj prostredníctvom tretej osoby, v takomto prípade zodpovedá akoby Dielo vykonával sám. 

 
 



 

 

 
 

3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že manipuláciu so zbierkovými predmetmi pri plnení predmetu tejto Zmluvy 
zabezpečuje a vykonáva výlučne osoba poverená Zhotoviteľom, spĺňajúca potrebný stupeň odbornej 
kvalifikácie na výkon tejto činnosti, ktorou sa na účely tejto Zmluvy rozumie Expert. 

 
3.9 Expert je povinný postupovať pri plnení predmetu Zmluvy s odbornou starostlivosťou a dohliadať na 

dodržiavanie príslušných právnych predpisov a interných postupov na mieste vykonávania Diela, 
pričom zodpovedá za ich dodržiavanie. 

 
3.10 Na manipuláciu so zbierkovým predmetom a spôsob jeho digitalizácie dohliada vždy kurátor miesta 

vykonávania Diela. Kurátor je vždy prítomný i pri akomkoľvek prevoze zbierkového predmetu mimo 
miesta vykonávania Diela. 

 
3.11 Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby nedošlo ku škode na digitalizovaných zbierkových 

predmetoch, ani iných predmetoch, alebo akomkoľvek majetku tretích osôb. Ak Zhotoviteľ pri 
vynaložení odbornej starostlivosti zistí, že hrozí vznik škody, je povinný na jej odvrátenie zakročiť 
vhodným spôsobom zodpovedajúcim okolnostiam ohrozenia. 

 
3.12 Zhotoviteľ zodpovedá za vznik akejkoľvek škody na zbierkových predmetoch, ku ktorej dôjde najmä, 

nie však výlučne pri manipulácii so zbierkovými predmetmi, ich digitalizácii a preprave na 
špecializované pracovisko Objednávateľa, ku ktorej došlo porušením povinnosti Zhotoviteľa 
v prípadoch uvedených v tejto Zmluve, alebo v prípadoch uvedených v zákone. Nebezpečenstvo 
škody na zbierkových predmetoch znáša Zhotoviteľ až do ich odovzdania Objednávateľovi 
v špecializovanom pracovisku Objednávateľa. 

 
3.13 Vo vzťahu k právnej povahe Diela a k akýmkoľvek hmotne zachytiteľným výsledkom činnosti, 

vytvoreným na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa zmluvné strany dohodli, že vzhľadom 
na skutočnosť, že Zhotoviteľ neinicioval vytvorenie Diela, nepodieľa sa na vedení, usmerňovaní, ani 
zabezpečovaní procesu vytvorenia Diela akoukoľvek tvorivou alebo duševnou činnosťou, teda 
zabezpečuje Dielo len jeho fyzickým vykonaním v zmysle pokynov Objednávateľa, nevznikajú 
Zhotoviteľovi k Dielu nijaké osobnostné ani autorské práva v zmysle autorského zákona v platnom 
znení. Akékoľvek osobnostné alebo majetkové práva k Dielu a všetkým jeho častiam vykonáva ako 
zhotoviteľ databázy výlučne Objednávateľ, ako osoba, na ktorej podnet, účet a zodpovednosť bola 
databáza vytvorená. 

 
3.14 Objednávateľ týmto poskytuje Zhotoviteľovi právo s Predmetom kultúrneho dedičstva nakladať 

spôsobom potrebným na vykonanie Diela podľa Zmluvy (licencia) a zodpovedá za škodu, ktorá bude 
Zhotoviteľovi spôsobená nenadobudnutím oprávnenia nakladať s Predmetom kultúrneho dedičstva na 
účely plnenia tejto Zmluvy. 

 
3.15 Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný viesť si denník zdigitalizovaných objektov, do ktorého budú 

strany v súlade s touto Zmluvou, Národným projektom a obecnými zvyklosťami zapisovať všetky 
zdigitalizované predmety, skutočnosti významné pre priebeh a kvalitu Diela. Denník je Zhotoviteľ 
povinný viesť na všetkých miestach vykonávania Diela, pričom denník musí byť na všetkých miestach 
vykonávania Diela prístupný vždy k nahliadnutiu.  

 
3.16 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy platne uzavreté poistenie 

zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobil pri výkone svojej činnosti on alebo jeho zamestnanec alebo 
jeho zástupca. Výška poistnej sumy nesmie byť po celú dobu platnosti tejto Zmluvy nižšia ako celková 
cena Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi splnenie tejto povinnosti najneskôr pri 
podpise tejto Zmluvy a to predložením úradne overenej fotokópie poistnej zmluvy alebo originálom 
alebo úradne overeným potvrdením o uzatvorení poistnej zmluvy, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú 
súčasť zmluvy. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto 
Zmluvy. 

 
 
 



 

 

 
4 Miesto a čas plnenia  
4.1 Miestom plnenia predmetu tejto Zmluvy sa rozumie sídlo Objednávateľa. 

 
4.2 Miestom vykonávania Diela sa rozumie najmä miesto vopred určené Objednávateľom, v ktorom sú 

trvalo umiestnené zbierkové predmety určené na digitalizáciu podľa prílohy č. 2 k tejto Zmluve - 
Lokality, v ktorých bude prebiehať digitalizácia múzejných zbierok. 

 
4.3 V prípade zbierkových predmetov určených na digitalizáciu, u ktorých nebude možné alebo efektívne 

zabezpečiť digitalizáciu v mieste ich trvalého uloženia, bude digitalizácia zbierkových predmetov 
vykonaná po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa v špecializovanom pracovisku 
Objednávateľa. 

 
4.4 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok vykonaním Diela v čase určenom v tomto bode Zmluvy: 

Začiatok vykonávania Diela : dňom účinnosti zmluvy; 
 Termín ukončenia Diela : 31.3.2015 . 
 
4.5 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením, t.j. splnením podmienok 

uvedených bode 2.9 tejto Zmluvy, ako je odovzdanie Diela, podpísanie protokolárnej zápisnice 
o odovzdaní a prevzatí Diela ako celku a odstránenie vád a nedorobkov Diela, ktoré budú uvedené 
v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami. 
 

4.6 Za ukončenie Diela sa považuje deň, kedy nastalo splnenie všetkých podmienok riadneho ukončenia 
Diela uvedených v bode 2.9 tejto Zmluvy. 

 
4.7 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za vykonanie 

diela od Objednávateľa výlučne v prípade, že dôjde k splneniu Zmluvy ako celku, teda v rozsahu 
podľa bodu 2.1 a dokončením podľa bodu 2.9 v lehote podľa bodu 4.4 tejto Zmluvy s výnimkou, ak 
nedôjde k splneniu Zmluvy ako celku z dôvodov na strane Objednávateľa; v takom prípade má 
Zhotoviteľ právo na zaplatenie ceny za vykonanú časť Diela ku dňu nemožnosti ďalšieho vykonania 
Diela z dôvodov na strane Objednávateľa. 

 
4.8 Zhotoviteľ sa vzhľadom na celkový počet zbierkových predmetov 8124 kusov, ktoré majú byť 

zdigitalizované v čase určenom v bode 4.4 Zmluvy, zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy postupovať 
tak, že v priemere zabezpečí prostredníctvom svojich digitalizačných tímov digitalizáciu 25 kusov 
múzejných zbierkových predmetov na 1 tím za deň, čo je približne 3 predmety za hodinu, pričom na 
digitalizáciu tlačoviny do formátu A3 (s prípravou, vlastným snímaním a spracovaním metadát 
digitalizovaných objektov) pripadá priemerný čas menej ako 25 minút, na digitalizáciu zložitého 3D 
objektu nad 100 cm pripadá priemerne 3-12 hodín v závislosti od charakteru predmetu a zvolenej 
technológie (ďalej aj časový harmonogram). 

 
4.9 Zhotoviteľ je povinný preukázať plnenie časového harmonogramu podľa bodu 4.8 tejto Zmluvy 

Objednávateľovi kedykoľvek, ak o to Objednávateľ Zhotoviteľa požiada, ako aj každý štvrťrok pri 
odovzdávaní čiastkového plnenia Diela. 

 
4.10 Štvrťrokom sa na účely tejto Zmluvy rozumie 90 kalendárnych dní. 
 
4.11 Objednávateľ oboznámil Zhotoviteľa s hospodárskym významom, ktorý pre Objednávateľa vykonanie 

Diela má a zároveň ho upozornil, že v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní predmet Zmluvy, teda nevykoná 
Dielo riadne a včas, môže porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa viesť k sankciám vo vzťahu 
k nenávratnému finančnému príspevku, spočívajúcim v jeho nepriznaní alebo povinnosti na jeho 
vrátenie, čo bude mať negatívne dôsledky na celý Národný projekt, nielen na časť Národného projektu 
vykonávanú Zhotoviteľom. 

 
5 Cena diela a platobné podmienky 
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané Dielo zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo vo výške 1 154 

096.- EUR plus DPH (v texte len ako Cena diela ).  
 



 

 

 

špecifikácia predmetu   

  2D malý 2D stredný 2D veľký 3D malý 3D malý/stredný 3D stredný 3D veľký 
Počet predmetov 1408 ks 1199 ks 135 ks 2928 ks 44 ks 2013 ks 397 ks 
Cena za ks bez DPH 96,0 € 170,0 € 200,0 € 96,0 € 130,0 € 180,0 € 350,0 € 
Cena za ks s DPH 115,2 € 204,0 € 240,0 € 115,2 € 156,0 € 216,0 € 420,0 € 
Cena celkom bez DPH 135 168 € 203 830 € 27 000 € 281 088 € 5 720 € 362 340 € 138 950 € 

 
5.2 Zhotoviteľ uplatní k Cene diela DPH v zmysle právnych predpisov platných v čase fakturácie. 

Objednávateľ zaplatí s Cenou diela aj takto uplatnenú DPH. 
 
5.3 Cena diela obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré vzniknú pri vykonávaní Diela; Zhotoviteľ nemá 

nárok na náhradu žiadnych nákladov súvisiacich s vykonaním Diela. 
 
5.4 Cena diela je dohodnutá ako pevná (konečná), túto nie je možné v žiadnom prípade zvýšiť, iba ak sa 

zmluvné strany dohodnú písomne na jej zmene; ustanovenia § 549 Obchodného zákonníka sa 
v tomto prípade nepoužijú. 

 
5.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu Zmluvy jednostranne písomným oznámením vyňať 

Zhotoviteľovi z predmetu Zmluvy ktorýkoľvek digitalizovaný objekt alebo jeho časť, pričom o cenu 
príslušnej časti sa zníži celková cena Diela, najviac však o 10 % z celkového objemu Diela. 

 
5.6 Objednávateľ má právo požadovať práce naviac na základe písomnej objednávky doručenej 

Zhotoviteľovi, s čím Zhotoviteľ súhlasí. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať alebo navrhovať práce 
naviac. 

 
5.7 Cenu diela uplatní Zhotoviteľ u Objednávateľa po vykonaní jednotlivých častí Diela a ich odovzdaní 

Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje postupne vykonané jednotlivé časti Diela Zhotoviteľom 
v súlade s touto Zmluvou po odsúhlasení Objednávateľom prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa 
platobných podmienok uvedených v tejto Zmluve. Špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. 4 tejto 
zmluvy. 

 
5.8 Cena za jednotlivé časti Diela odovzdané v príslušnom kalendárnom štvrťroku budú uhrádzané 

priebežne. Zhotoviteľ uplatní Cenu za odovzdané časti Diela vystavením faktúry vždy ku koncu 
kalendárneho štvrťroku a jej doručením Objednávateľovi.  

 
5.9 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade s § 340b ods. 1 

Obchodného zákonníka na 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany 
prehlásujú, že dojednanie lehoty splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
vyplývajúcim z tejto zmluvy pre Zhotoviteľa a takéto dojednanie odôvodňuje skutočnosť, že 
Objednávateľ financuje preplatenie jednotlivých častí Diela z poskytnutých finančných prostriedkov z 
Operačného programu Informatizácia spoločnosti Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova 
ich národnej infraštruktúry. 

 
5.10 Každá vystavená faktúra v tomto zmluvnom vzťahu musí mať všetky náležitosti podľa zákona o dani 

z pridanej hodnoty v platnom znení, ďalej musí obsahovať údaje účtovného dokladu podľa zákona 
o účtovníctve v platnom znení, a tiež nasledovné údaje: 
a) konkretizáciu časti Diela (názov); 
b) číslo Zmluvy a ustanovenie Zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať. 

 
5.11 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, alebo by bola dodatočne 

opravovaná, resp. dopĺňaná, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie. 
V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

 
 
 
 



 

 

 
6 Odovzdanie Diela 
6.1 Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonávať priebežne. Zhotoviteľ každý štvrťrok odovzdá vykonanú časť 

Diela a Objednávateľ príslušnú časť Diela za príslušný štvrťrok preberie. Toto priebežné prevzatie 
čiastočnej dodávky častí Diela nemá povahu odovzdania Diela ako celku a žiadnym spôsobom 
nenahrádza prevzatie Diela ako celku v zmysle bodu 6.5 Zmluvy, pričom ani súbor čiastkových 
protokolov o odovzdaní časti Diela nie jemožné považovať za protokol o odovzdaní Diela ako celku. 
 

6.2 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi časť Diela vykonanú za príslušný štvrťrok najneskôr 
do 15 dní odo dňa skončenia príslušného štvrťroku. Zhotoviteľ Dielo alebo jednotlivé ukončené časti 
Diela odovzdá Objednávateľovi na dohodnutom médiu v mieste sídla Objednávateľa, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávateľ mesiac po skončení príslušného štvrťroka vráti  
Zhotoviteľovi prázdne médium bez obsahu akýchkoľvek dát, určenú na ďalšie použitie späť. 

 
6.3 Objednávateľ sa do 14 dní odo dňa odovzdania časti Diela v zmysle predchádzajúceho bodu Zmluvy 

Zhotoviteľom vyjadrí k množstvu zdigitalizovaných predmetov potvrdením súpisu skutočne vykonanej 
časti Diela v príslušnom štvrťroku. Potvrdením súpisu Objednávateľ neposudzuje, ani neodsúhlasuje 
kvalitu, ani funkčnosť plnenia predmetu Zmluvy, len množstvo údajov v príslušnom súbore. O prevzatí 
Diela spíšu zmluvné strany zápis, ktorý bude obsahovať vykonanú časť Diela, teda súpis 
zdigitalizovaných zbierkových objektov.  

 
6.4 Dielo, ako celok odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v podobe dátového balíka v štandardizovanom 

formáte METS, ako výsledku postprocesingu na dohodnutom nosiči, pričom metadáta dátového balíka 
budú obsahovať administratívne metadáta, ktoré štruktúrované popisujú technické atribúty digitálnych 
objektov a metódy digitalizácie a deskriptívne metadáta, ktoré popisujú digitalizovaný objekt, v zmysle 
požiadaviek uvedených na webovej stránke http://www.loc.gov/standards/mets/. 

 
6.5 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi Dielo ako celok, teda splnenie predmetu Zmluvy po riadnom 

a včasnom ukončení Diela. 
 
6.6 Dielo alebo jeho časť sa považujú za odovzdané ich odovzdaním Zhotoviteľom Objednávateľovi 

postupom podľa tohto odseku. K odovzdaniu dochádza až podpísaním písomného protokolu 
o odovzdaní každou Zmluvou stranou. Ak dôjde k odovzdaniu písomným protokolom a následne budú 
vytknuté vady, ktoré má Dielo v čase odovzdania v zmysle tejto Zmluvy a/alebo nedorobky a/alebo 
nedostatky, tak po ich odstránení dôjde k novému odovzdávaniu Diela písomným protokolom podľa 
tohto odseku. V prípade predčasného zániku tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi 
odovzdať už vykonané časti Diela a to najneskôr do 3 dní od predčasného zániku tejto Zmluvy. 
 

6.7 Protokol o odovzdaní je povinný pripraviť Zhotoviteľ. Písomný protokol musí obsahovať presné 
a úplné uvedenie dokumentácie ktorá bola odovzdaná. 

 
6.8 Vlastnícke právo k veci, ktorej prostredníctvom je Dielo alebo jednotlivé vykonané časti Diela 

vyjadrené (v texte tohto bodu Zmluvy len ako vec ), prechádza na Objednávateľa jej odovzdaním. 
Nebezpečenstvo škody na veci prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom prechodu 
vlastníckeho práva k nej. 

 
6.9 K odovzdaniu dôjde za splnenia nasledovných podmienok, že Dielo bude vykonané riadne, bez vád 

a nedorobkov, v dohodnutom rozsahu, kvalite, akosti a s dohodnutými vlastnosťami. 
 
 
7 Zodpovednos ť za vady a záruka 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo ako aj  jednotlivé vykonané časti Diela budú 

mať počas trvania záručnej doby vlastnosti dohodnuté zmluvnými stranami a v tomto rozsahu svojej 
zodpovednosti podľa tohto článku poskytuje Zhotoviteľ Objednávateľovi záruku za akosť. Zmluvné 
strany sa dohodli, že záručná doba Diela v rozsahu podľa tohto článku je stanovená na 60 mesiacov.  
Záručná doba začne plynúť dňom kedy došlo k odovzdaniu Diela bez vád a nedorobkov, či 
nedostatkov. 



 

 

 
 

7.2 Zhotoviteľ Objednávateľovi zodpovedá za to, že Dielo ako aj jednotlivé vykonané časti Diela budú 
zhotovené v súlade s právnymi predpismi, príslušnými Slovenskými technickými normami, a EN, 
Projektom a  podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zároveň zaručuje, že Dielo ako 
celok bude od okamihu jeho protokolárneho odovzdania Objednávateľovi po celú záručnú dobu 
spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a že si zachová vlastnosti uvedené pre jednotlivé druhy 
digitalizovaných predmetov podľa prílohy č. 3 k tejto Zmluve a Projekte, a tam, kde nie sú výslovne 
uvedené požiadavky na vlastnosti lepšie, bude mať vlastnosti obvyklé. 

 
7.3 Vadou sa rozumie odchýlka od vlastností Diela dohodnutých v tejto Zmluve. 
 
7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vady, ktoré sa vyskytli počas záručnej doby je Zhotoviteľ povinný 

bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu, inak v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom. Ak 
Zhotoviteľ vady Diela neodstráni v takto stanovenej lehote, je Objednávateľ oprávnený nechať vady 
odstrániť na náklady Zhotoviteľa osobou odborne zdatnou, a Zhotoviteľ sa tieto náklady zaväzuje 
Objednávateľovi uhradiť. Zhotoviteľ súhlasí s odstránením vád treťou osobou v prípade ako je 
uvedené v tomto odseku. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

 
7.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím vecí odovzdaných mu na 

spracovanie Objednávateľom  len v prípade, ak Zhotoviteľ na ich nevhodnosť písomne upozornil 
Objednávateľa a ten na ich použití písomne trval. 

 
7.6 Objednávateľ je oprávnený prípadnú reklamáciu nedorobku alebo vady Diela uplatniť po jej zistení 

písomnou formou alebo iným preukázateľným spôsobom u Zhotoviteľa. 
 
7.7 Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu akejkoľvek vady u Zhotoviteľa kedykoľvek počas 

trvania záručnej doby podľa bodu 7.1 tejto Zmluvy, najneskôr do 14 dní od kedy bola vada zistená. 
 
7.8 Ak Zhotoviteľ Objednávateľom uplatnené vady neodstráni v lehote podľa bodu 7.4 tejto Zmluvy, patria 

Objednávateľovi nároky z vád Diela v rozsahu, uvedenom v tejto Zmluve alebo v rozsahu, uvedenom 
v Obchodnom zákonníku pri vadách znamenajúcich podstatné porušenie Zmluvy. Voľba týchto 
nárokov je výlučne na Objednávateľovi. 

 
7.9 Reklamované vady Diela sa považujú za odstránené dňom podpisu preberacieho protokolu 

odstránených vád Diela. 
 
7.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady Objednávateľom 

až do odstránenia vád Zhotoviteľom sa nezapočítava do záručnej doby dohodnutej podľa tejto Zmluvy. 
 
8 Osobitné ustanovenia 
8.1 Ak Objednávateľ alebo kurátor miesta vykonávania Diela zistí, že postup alebo konanie Zhotoviteľa pri 

plnení predmetu Zmluvy nie je vhodný, je Objednávateľ a/alebo kurátor oprávnený dať Zhotoviteľovi 
pokyn na okamžité zastavenie činnosti a odstránenie závadného stavu. 
 

8.2 Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie priebežných kontrol kvality prác a časového 
harmonogramu a za týmto účelom mu poskytnúť potrebnú súčinnosť. Koordináciou vykonávania Diela 
a kontrolou Diela je za Objednávateľa poverený: 
Ing. František Barnáš. 

 
8.3 Vzhľadom na charakter Diela a miesto vykonávania Diela Zhotoviteľ zabezpečí, aby jeho 

zamestnanci, všetky tretie osoby vykonávajúce Dielo, alebo prítomné na mieste vykonávania Diela, 
boli oboznámené so zásadami BOZP, prevádzkovým poriadkom, rovnako ostatnými platnými 
zákonnými a inými ustanoveniami a všetkými zásadami a pokynmi na prácu so zbierkovými  
predmetmi. Za vlastné školenie a dodržiavanie predpisov BOZP pracovníkmi Zhotoviteľa zodpovedá 
Zhotoviteľ. 
 

8.4 Zhotoviteľ má povinnosť vždy pred začatím vykonávania Diela zabezpečiť, aby sa všetky tretie osoby 
vykonávajúce Dielo, alebo osoby prítomné na mieste vykonávania Diela, prípadne zamestnanci  



 

 

 
Zhotoviteľa správali počas vykonávania Diela tak, aby svojím správaním neporušili platné právne 
predpisy, interné predpisy platné na mieste vykonávania Diela, všetky zásady a pokyny na prácu so 
zbierkovými predmetmi a nepoškodili dobré meno Objednávateľa. Za takéto porušenie/poškodenie sa 
považuje najmä, nie však výlučne, nerešpektovanie osobitných a bezpečnostných predpisov na 
mieste vykonávania Diela, prítomnosť osôb na mieste vykonávania Diela pod vplyvom alkoholu alebo  
omamných látok a porušovanie dobrých mravov. V prípade takéhoto porušenia je Objednávateľ 
oprávnený dať Zhotoviteľovi príkaz aby takúto osobu z miesta vykonávania Diela vylúčil a Zhotoviteľ je 
povinný takýto príkaz rešpektovať. 
 

8.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť Dielo ani akúkoľvek jeho časť iným osobám než 
Objednávateľovi, resp. tretej osobe prostredníctvom ktorej Dielo vykonáva, a to len na účely plnenia 
Zmluvy, alebo použiť ho pre seba a to ani počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, ani po jej skončení. 
Poskytnutie Diela Zhotoviteľom tretím osobám je vzhľadom na povahu Diela v rozpore so záujmami 
Objednávateľa a považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy.  
 

8.6 Ukončenie Zmluvy inak ako jej riadnym splnením nemá vplyv na trvanie práv a povinností, ktoré vznikli 
počas trvania Zmluvy. Najmä tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa k tej časti Diela, ktoré bolo do 
dňa ukončenia Zmluvy vykonané. 

 
9 Sankcie 
9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú svojou činnosťou resp. nečinnosťou pri vykonávaní Diela 

spôsobí Objednávateľovi. 
 

9.2 V prípade, ak z dôvodov výlučne na strane Zhotoviteľa bude Objednávateľovi uložená  finančná 
sankcia za neplnenie, resp. chybné alebo oneskorené plnenie povinnosti Objednávateľa vo vzťahu ku 
Poskytovateľovi NFP, takáto sankcia ide na ťarchu Zhotoviteľa, ktorý je povinný ju na výzvu 
Objednávateľa uhradiť spôsobom a v lehote uvedenej vo výzve.  

 
9.3 V prípade, ak Zhotoviteľ neodovzdá jednotlivé časti diela riadne alebo Dielo ako celok riadne a včas 

a v súlade s touto zmluvou, je Objednávateľ oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať zmluvnú pokutu vo 
výške 0,03%z ceny jednotlivých časti diela s odovzdaním ktorých je Zhotoviteľ v omeškaní alebo 
0,03% z celkovej ceny Diela, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Diela ako celku a to za každý 
i začatý deň omeškania. 

 
9.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady zistené v záručnej dobe v lehote dohodnutej s Objednávateľom, zaplatí 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny Diela podľa článku 5 tejto zmluvy a to za 
každý i začatý deň omeškania.   

 
10 Trvanie zmluy 
10.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Zmluvný vzťah sa skončí v zmysle čl. 4 odsek 4.4  

 
10.2 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od 

tejto zmluvy podľa bodu 10.3 . 
 
10.3 Ak ktorákoľvek zmluvná strana podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy, je 

druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. O podstatné porušenie zo strany  hotoviteľa 
ide najmä v prípade, ak nebude vykonávať Dielo  riadne a včas v súlade s harmonogramom a to 
opakovane minimálne dvakrát a tým vznikne Objednávateľovi ujma, ak bude vykonávať Dielo v rozpore 
s príslušným pokynom Objednávateľa alebo v rozpore s platnou legislatívou. O podstatné porušenie zo 
strany Objednávateľa ide najmä v prípade, ak neodovzdá Zhotoviteľovi objekty potrebné pre riadne 
vykonanie Diela v súlade s harmonogramom. 

 
10.4 Odstúpenie podľa bodu 10.3 musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a 

musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od zmluvy sa 
Zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

 
 
 



 

 

 
 
10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred skončením tejto zmluvy písomne upozorní Objednávateľa na všetky 

opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej Objednávateľovi 
nedokončením niektorej z činností podľa tejto Zmluvy. 

 
10.6 Všetky písomnosti vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky, budú medzi zmluvnými stranami 

zabezpečované listami doručenými doporučene poštou na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.  
 

Písomnosti sa považujú za doručené dňom, v ktorom ich  adresát prevzal alebo odmietol prevziať, 
alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka vrátila späť 
odosielateľovi, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. 

 
11 Záverečné ustanovenia 
11.1 Zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len na základe písomnej dohody Strán, pokiaľ v tejto 

Zmluve nie je výslovne dohodnuté, že sa v konkrétnom prípade môže zmeniť aj iným spôsobom. 
 

11.2 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový 
vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom. Vzťahy touto Zmluvou 
neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
11.3 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 

nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení 
Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha 
takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré 
z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté 
ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Strán 
v čase uzatvorenia Zmluvy. 
 

11.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické informácie, s ktorými budú strany oboznámené v priebehu 
platnosti tejto Zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než 
zmluvný účel a nebudú oznámené tretím osobám a to ani po skončení platnosti tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný zachovávať pri vykonávaní Diela mlčanlivosť o všetkých informáciách, o ktorých 
sa dozvedel pri rokovaní o uzavretí Zmluvy ako aj o informáciách, o ktorých sa dozvedel pri 
vykonávaní Diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby táto mlčanlivosť zaväzovala aj ním poverené fyzické 
osoby. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa previesť svoje 
pohľadávky vzniknuté na základe tejto Zmluvy a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu. Toto 
ustanovenie je dohodou Zmluvných strán v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

11.5 Peňažné záväzky budú zmluvné strany plniť na bankový účet druhej zmluvnej strany uvedený v tejto 
Zmluve, pokiaľ pre konkrétnu platbu písomne neoznámi zmluvná strana iný účet. Ak sa v tejto Zmluve 
uvádza účet, myslí sa tým bankový účet zmluvnej strany uvedený na úvodnej strane tejto Zmluvy 
alebo bankový účet, ktorý oprávnená zmluvná strana pre konkrétnu platbu písomne oznámi povinnej 
strane. V prípade zmeny účtu písomne oznámi zmluvná strana druhej zmluvnej strane jeho zmenu, od 
tohto momentu je druhá zmluvná strana povinná plniť na takto uvedený účet. Zmluvné strany sa 
dohodli, že zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody, 
pričom zmluvná strana je povinná nahradiť škody v celom rozsahu, a to aj vo výške krytej zmluvnou 
pokutou. Splnenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplatení 
zmluvnej pokuty. 
 

11.6 Povinnosťou Zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy 
a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť  
im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú 
najmä: 
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby; 
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby; 



 

 

 
 

c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby; 
d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 
e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi  
 SR a ES. 

 
11.7 Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých po 4 vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 2 

vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ. Zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len na základe písomnej 
dohody zmluvných strán, pokiaľ v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak. 
 

11.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni 
jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka. 
 

11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich Zmluvná voľnosť nie je obmedzená, 
Zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a 
zrozumiteľne, Zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluva je urobená v 
predpísanej forme, Zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali. 
 

11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú i jej prílohy: 
a) Jednoznačné rozdelenie digitalizovaných objektov – príloha č. 1 
b) Lokality, v ktorých bude prebiehať digitalizácia múzejných zbierok– príloha č. 2 
c) Technologické požiadavky technológií– príloha č. 3 
d) Špecifikácia ceny – príloha č. 4 
e) Poistná zmluva – príloha č. 5 

 
 
 
 
V Prešove dňa 31.03.2014    V Bratislave dňa 20.03.2014 
 
 
Za Objednávateľa     Za Zhotoviteľa 
 
 
 
 
 
zastúpený                                                                         zastúpený 
MUDr. Peter Chudík, v. r.    Ing. Milan Kasík, v. r. 
predseda PSK      Obchodný riaditeľ KAC 
 
 
 
 
 
Táto zmluva bola zverejnená dňa: 07.04.2014 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 08.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


