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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 Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) 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 
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Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja zabezpečovať s tým súvisiace aktivity tak, aby bol naplnený cieľ komunikačného 
plánu.  

2) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok použitého postupu zadávania 
zákazky 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: 
„Tlačené informačné materiály o dosiahnutých výsledkoch OP KaHR“  . 

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) Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela pozostávajúceho z informačných materiálov 

o dosiahnutých výsledkoch OP KaHR, ktorými sú:  letáky DL, reprezentatívna brožúra, 
plagát, samonosné plagáty, záložka do knihy a kartónový stojan (ďalej tiež „predmet 
plnenia“ alebo „dielo“).  

2) Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo 
podľa špecifikácií uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – Technická a cenová 
špecifikácia predmetu plnenia, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou v nasledovných 
etapách: 

I. spracovanie grafického návrhu jednotlivých položiek informačných materiálov, 
II. predloženie definitívnej verzie informačných materiálov, 
III. vyhotovenie a dodanie informačných materiálov. 

3) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne vykonané dielo a jeho včasné 
dodanie dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať. 

4) Zmluvné strany sa dohodli, že výsledok činnosti, ktorá je predmetom diela podľa odseku 
1 a 2 tohto článku nie je zhotoviteľ oprávnený poskytnúť aj iným osobám než 
objednávateľovi. 
 
 

 
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,  

b) zhotoviť dielo samostatne podľa požiadaviek a podmienok objednávateľa uvedených 
v tejto zmluve tak, aby malo všetky vlastnosti vymienené objednávateľom, resp. môže 
poveriť jeho vykonaním inú osobu, pričom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo 
vykonával sám, 

c) označiť dielo podľa požiadaviek objednávateľa v súlade s Manuálom informovania 
pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP), nakoľko je predmet 
zmluvy spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, 

d) umožniť objednávateľovi vykonať kontrolu počas zhotovovania diela, resp. časti diela 
a bez zbytočného odkladu odstrániť vady zistené touto kontrolou, 
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e) umožniť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb a inštitúcií na výkon 
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky 
a Európskej únie, nakoľko je predmet zmluvy financovaný z prostriedkov technickej 
pomoci OP KaHR, 

f) určiť zodpovednú osobu na účely zabezpečenia komunikácie s objednávateľom 
a plnenia povinností objednávateľa podľa ods. 2 písm. e) tohto článku, 

g) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 
s plnením predmetu zmluvy, a to aj po zániku platnosti a účinnosti tejto zmluvy, 

h) nesprístupniť informácie získané v súvislosti so zhotovovaním diela tretím osobám, 
ani ich inak použiť bez písomného súhlasu objednávateľa, 

i) odovzdať zhotovené dielo, resp. časť diela objednávateľovi včas a na dohodnutom 
mieste,  prostredníctvom  akceptačného protokolu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 tejto 
zmluvy, podpísaného oprávnenou osobou v súlade s článkom V. zmluvy, 

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

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

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

e) určiť zodpovednú osobu na účely plnenia svojich záväzkov podľa písm. a) až d) tohto 
odseku a súčasne oznámiť zhotoviteľovi do 7 dní od účinnosti tejto zmluvy potrebné 
kontaktné údaje tejto osoby listom generálneho riaditeľa sekcie podporných 
programov, pričom rovnako bude postupovať aj v prípade zmeny určenia zodpovednej 
osoby, 

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

 
 

Článok V. 
Čas,  miesto a spôsob plnenia 

 
1) Zhotoviteľ dodá predmet plnenia na základe doručených písomných objednávok 

od objednávateľa. Súčasťou objednávky bude text, ktorý má byť vytlačený na informačnom 
materiály.  

2) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet plnenia v  termínoch určených 
objednávateľom v objednávke. 

3) Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, že neodovzdá dielo v termíne podľa odseku 2 
tohto článku, 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 
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v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dohodnutom  termíne 
a termín plnenia sa predlžuje o dobu trvania omeškania objednávateľa s poskytnutím 
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.   Akceptačný protokol 
obsahuje identifikáciu predmetu odovzdania/prevzatia, identifikáciu osôb zastupujúcich 
zhotoviteľa a objednávateľa, dátum odovzdania/prevzatia, podrobnú špecifikáciu úkonov 
vykonaných v súvislosti s uskutočnením predmetu plnenia, popis zistených vád 
a odstránenie vád. 

7) Objednávateľ podpisom akceptačného protokolu potvrdí riadne a včasné dodanie diela. 
V prípade, že zhotoviteľom dodané dielomá 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 dielav 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 dieloa 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, resp. časť diela 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 do výšky 10% z ceny nesplnenej časti 
diela.  

 
Článok VII. 

Cena a platobné podmienky 
 

1) Cena za predmet zmluvy podľa článku III. ods.1 a 2 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 kus 
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tlačeného materiálu, pričom podrobná cenová špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 tejto 
zmluvy - Technická a cenová špecifikácia predmetu plnenia.  
 
Celková cena predmetu plnenia bola dohodnutá vo výške ………..Eur bez DPH (slovom: 
………………….eur a ….. centov bez DPH), t.j. ……………..Eur vrátane 20% DPH 
(slovom: ……………………Eur a …….... centov vrátane 20% DPH), pričom ide 
o maximálnu a konečnú cenu, ktorá zahŕňa všetky  náklady zhotoviteľa spojené so 
zhotovením a dodaním kompletného diela.  
 
 . 

2) Zhotoviteľ si v súvislosti s predmetom tejto zmluvy nebude uplatňovať náhradu žiadnych 
ďalších nákladov. Zároveň berie zhotoviteľ na vedomie, že objednávateľ neposkytuje na 
plnenie predmetu zmluvy preddavok ani zálohovú platbu. 

3) 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.   

4) Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi. Faktúru 
je nevyhnutné zasielať doporučene v obálke označenej slovom „FAKTÚRA“ a musí byť 
na nej uvedené označenie OP KaHR. Zhotoviteľ 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 zhotoviteľ bezodkladne  objednávateľom 
písomne upovedomený. 

5) 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.  

6) 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. 

7) 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, 
- registračné číslo a deň uzavretia tejto zmluvy,  
- predmet plnenia a dni splnenia, 
- dátum odoslania a lehota splatnosti faktúry, 
- dohodnutá 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 4 tohto článku zmluvy.  

8) 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. 
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9) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti podľa odseku 4 
tohto  článku zmluvy má zhotoviteľ nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z 
dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 
 

 
Článok VIII.  
Zánik zmluvy 

 
1) Zmluva zaniká momentom riadneho dodania kompletného diela, najneskôr však 

uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá. 
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. 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. 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. 

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.  
 
 

Článok IX.  
Záverečné ustanovenia 

 
1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú,  a to do 31. 12. 2015.  
2) 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.  
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3) Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých pre objednávateľa sú určené 4 
(štyri) rovnopisy a pre zhotoviteľa 2 (dva) rovnopisy. 

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

5) 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. 

6) 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. 

7) Prílohou tejto zmluvy je: 
Príloha č. 1 - Technická a cenová špecifikácia predmetu plnenia 
Príloha č. 2 - Vzor akceptačného protokolu  

 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
V Bratislave, dňa..........................   V Bratislave, dňa......................... 
 
 
 
....................................................   ........................................................... 
     
       Mgr. Roman Kováč 
   vedúci služobného úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

p.č. názov popis počet kusov cena v Eur bez DPH cena v Eur s DPH (20%)
1. letáky DL (obsah: celoslovenské, 2 typy) formát A4 lom na DL, obojstranné, farba 4/4, papier lesklý, 150g 20 000
2. letáky DL (obsah: regionálne, 7 typov) formát A4 lom na DL, obojstranné, farba 4/4, papier lesklý, 150g 70 000

3. reprezentatívna brožúra (obsah: OP KaHR)
formát 210x210 mm, 12 str., väzba V1, farba 4/4, parciálny lak na všetky strany, 
tvrdý papier, 200g 5000

4. plagát A 2 (8 typov: SR + 7 regionálnych) formát A2, 4/0, papier lesklý, farba 4/4, 150g 1400
5. samonosné plagáty formát A1, 4/0, s nohou, kartón, 5-vrstvový, povrchová úprava lesk 50
6. záložka do knihy formát 210x50 mm, farba 4/4, papier lesklý, 300 g, obojstranné lamino 30 000

7. kartónový stojan
7-vrstvový kartón so štyrmi kapsami na letáky formátu DL, štvorcového tvaru, 
rozmer v x s x h 1600 x 600 x 600 mm, farba 4/0 10

celková cenová ponuka: 

súčasťou zákazky sú aj služby DTP prác (grafické práce), ktoré zahŕňajú rozpracovanie komunikačného konceptu do tlačových materiálov a tlačovú prípravu                                                                                                                                                                     
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie kalibrovaných nátlačkov pri tlačených materiáloch 1-6

Príloha č. 1: 
 
Technická a cenová špecifikácia predmetu diela 
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Príloha č. 2:  
 
 

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:     „Tlačené informačné materiály o dosiahnutých výsledkoch OP KaHR“ 
 
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 zhotovené 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 diela, ktoré spočíva v prevzatí .........................v súlade s podmienkami stanovenými 
v zmluve a akceptuje zhotoviteľom predložené výstupy: 
 



  

 

................................................................................................................................ 
 
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 diela podľa článku V. odsek 7 zmluvy: 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

 

V Bratislave dňa .................. 

 
Za objednávateľa  ..................................... 
 
 
Za zhotoviteľa      ...................................... 
 
 
3. Potvrdenie odstránenia vád diela zistených dňa .......................... 

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

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

 

V Bratislave dňa .................. 

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


