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ZMLUVA O DIELO  

 

v zmysle § 536 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

I. Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: Slovenský zväz včelárov (ďalej len SZV) 

so sídlom:   Svrčia 14, 842 08 Bratislava 

štatutárny orgán: VV SZV v zastúpení predsedom SZV Ing. Milanom Rusnákom  

IČO:   00178349 

DIČ:   2021023488 

zapísaný:  na MV SR pod číslom pod číslom spisu VVS/1-909/90-40 
  

Zhotoviteľ: Enthymeme, s. r. o. 

so sídlom:   Bratislava-Dúbravka 5119, 841 02 Bratislava-Dúbravka 

IČO:   54 243 718 

DIČ:    

Číslo účtu:   SK11 0900 0000 0051 8606 3677 

zastúpený:  Mgr. Vladimír Machalík 
 

 

uzatvárajú nasledovnú zmluvu: 

                                                 

                                                           II. Predmet  zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok vydávať odborný mesačník Včelár a vedenie agendy súvisiacej 

s dodávkou predplatiteľom periodík Včelár, Včelářství, VOP ako aj agendy spojenej 

s fakturáciou inzercie a vyplácaním honorárov v časopise Včelár. 

 

 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ je povinný: 

 

a) zabezpečiť riadne vydávanie časopisu a s tým súvisiace redakčné i grafické práce, pripravovať 

tematické plány jednotlivých vydaní časopisu Včelára, 

b) starať sa o dopisovateľský aktív, 

c) objednávať články a fotografie u potenciálnych externých autorov, 

d) zabezpečiť redakčnú úpravu prijatých materiálov a ich predtlačovú grafickú prípravu, ktorých 

výsledkom bude hotový produkt - vytlačený časopis Včelár, 

e) byť nápomocný pri tvorbe vlastných a prekladových tlačí objednávateľa a pravidelne 

vydávaných  titulov - Stolový kalendár včelára a Včelársky zápisník. 

f) zabezpečovať fotografický materiál a vytvárať databázy fotografií na dokumentačné 

a publikačné účely objednávateľa 

 

2. Zadané práce vykoná zhotoviteľ dodávateľsky. Všetky autorské práva prechádzajú v momente 

expedície hotového čísla časopisu z tlačiarne na objednávateľa. 
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3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať objednané práce v súlade s dohodnutým výrobným a 

expedičným harmonogramom časopisu — pripraviť 12 vydaní časopisu ročne podľa finančných 

možností objednávateľa.  

 

4. Zhotoviteľ za účelom plnenia predmetu zmluvy je oprávnený: 

 

a) viesť rokovania o cenových a technických podmienkach výroby časopisu s tlačiarňou 

b) viesť rokovania s potenciálnymi inzerentmi o čo najefektívnejšom využití reklamnej plochy v 

časopise a je povinný v pravidelných mesačných cykloch predkladať objednávateľovi 

podklady pre fakturáciu uverejnenej inzercie, 

c) viesť agendu súvisiacu s autorskými honorármi za príspevky uverejnené v časopise Včelár 

a poskytnúť ich objednávateľovi do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom je tlač časopisu 

Včelár realizovaná.  

d) viesť agendu súvisiacu s objednávkami časopisu Včelár,  

e) viesť agendu súvisiacu s objednávkami časopisu Včelařství,  

f) viesť agendu súvisiacu s objednávkami Včelárskych odborných prekladov. 

 

5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť na vykonanie diela. 

 

 

IV. Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za dielo je stanovená dohodou oboch zmluvných strán v sume 2 980,00 Eur mesačne.    

       

2. Zhotoviteľ bude  objednávateľovi  fakturovať  uvedené  práce  mesačne, vždy do siedmich dní po 

vydaní časopisu. 

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zaslanú faktúru do 14 dní od jej obdržania. 

 

4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. 

 

 

V. Sankcie ustanovenia k náhrade škody 

 

1. Pri nedodržaní termínu dodania predmetu diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý, aj začatý, deň omeškania.   

 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý, aj začatý, deň omeškania.  

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať pre tlač pripravené periodikum v rozsahu, kvalite, prevedení a v 

stanovenom čase podľa podmienok dohodnutých v čl. II. bod 1 tejto zmluvy.  

 

V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v čl. III. bod 4 - Viesť agendu súvisiacu 

s autorskými honorármi za príspevky uverejnené v časopise Včelár, do konca kalendárneho mesiaca, 

v ktorom je tlač časopisu Včelár realizovaná, a to aj v jednotlivom prípade a týmto porušením 

povinnosti zo strany Zhotoviteľa vznikne Objednávateľovi škoda titulom uloženej sankcie zo strany 

príslušnej štátnej inštitúcie alebo inštitúcií, zaväzuje sa túto škodu Zhotoviteľ Objednávateľovi 
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v celom rozsahu uhradiť, a to najneskôr do 10 dní, odo dňa oznámenia tejto skutočnosti Zhotoviteľovi 

zo strany Objednávateľa. 

 

VI. Osobitné ustanovenie 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa bude pravidelne, príp. podľa potreby sa zúčastňovať podujatí 

organizovaných SZV a KČ SZV, zasadnutí VV SZV, odborných komisii, poradných orgánov 

vedenia SZV, konferencií a zahraničných podujatí. 

 

VII. Trvanie a ukončenie zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára od 1.1.2022 na dobu neurčitú. 

 

2. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v 

zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od 

zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.   

 

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:   

 

a) nedodržanie predmetu zákazky podľa čl. III ods. 3 tejto zmluvy 

b) omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy po termíne o viac ako dva dni, bez 

predchádzajúcej dohody s objednávateľom.   

 

4. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinnosti naďalej trvá, alebo 

nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre 

nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 obchodného zákonníka.  

  

5. Ukončenie zmluvy môže nastať na základe odstúpenia zmluvy. Zmluva zaniká uplynutím troch 

mesiacov od dňa doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane, alebo podľa 

dohody.   

 

6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 

dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie.   

 

7. V prípade, že počas platnosti tejto zmluvy objednávateľ ukončí vydávanie časopisu Včelár, 

zhotoviteľ danú skutočnosť akceptuje, čím bude zmluvný vzťah ukončený dňom, kedy 

objednávateľ túto skutočnosť oznámi zhotoviteľovi.    

 
 

VIII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

 

2. Túto zmluvu je možné meniť a upravovať iba písomnými dodatkami podpísanými oboma 

zmluvnými stranami. 

 

3. Vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
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zákonníka.  

 

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden prevzal objednávateľ a 

druhý zhotoviteľ.  

 

5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v zmysle Smernice SZV o postupe pri 

sprístupňovaní informácií v podmienkach SZV. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto dohoda plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo 

fyzického nátlaku. 

 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 14.1.2022 

 

Objednávateľ: 

Slovenský zväz včelárov 

 

 

 

 

  

V Bratislave, dňa 14.1.2022 

 

Zhotoviteľ: 

Enthymeme, s. r. o. 

Ing. Milan Rusnák, predseda   Mgr. Vladimír Machalík, konateľ 

 

 


