
Zmluva o dielo T-3/2018 

uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) medzi  : 

 

1. Zmluvné strany: 

 

1.1 Zhotoviteľ:  doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.  

Trvalé bydlisko: Mánesovo námestie 1, 851 01 Bratislava 

Dátum narodenia: 17.05.1975 

Bankové spojenie/IBAN: SK30 1100 0000 0029 3520 2504 

(ďalej  len zhotoviteľ)  

 

 

 

1.2 Objednávateľ: Považská knižnica v Považskej Bystrici 

Sídlo: Ulica Štúrova  41/14, 017 45 Považská Bystrica, Slovenská republika 

Zastúpenie: Mgr. Ivana Knappová, riaditeľka PK v Považskej Bystrici 

Právna forma:  príspevková organizácia 

IČO: 34059059 

DIČ:  2021452884 

Bankové spojenie/IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 0117  

(ďalej len objednávateľ) 

 

 2.  Predmet zmluvy 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje osobne  vykonať v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre 

objednávateľa dielo uvedené v bode 2.2. tohto článku a objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo 

prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie. 

 

2.2 Dielom podľa tejto zmluvy sa rozumie : 

a) Vypracovanie odborného recenzentského posudku na rukopis publikácie Maják ľudskosti, ktorý bude 

vydaný v knižnej podobe Považskou knižnicou v Považskej Bystrici. 

b) Vykonanie jazykovej úpravy textu rukopisu  publikácie Maják ľudskosti spojenú s odborným 

poradenstvom v oblasti etnologického výskumu.   

 

 

3. Práva a povinnosti zhotoviteľa: 

 

3.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať osobne dielo uvedené v bode  2.2. tejto zmluvy na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo. 

3.2 Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo  v termíne do 21 dní odo  dňa účinnosti zmluvy v písomnej podobe 

a elektronickej podobe. 

3.3  Zhotoviteľ je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných právnych predpisov SR. 

 

 

 

 

4. Práva a povinnosti objednávateľa 

 

4.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi patričnú súčinnosť, nevyhnutnú na riadne  vykonanie 

diela. Tým sa rozumie najmä:  

- obstarať a odovzdať všetky informácie súvisiace s predmetom diela,  

-vytvoriť také podmienky,  aby zhotoviteľ mohol riadne a včas splniť svoj záväzok. 

4.2  Objednávateľ diela zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať na základe preberacieho protokolu a zaplatiť 

zhotoviteľovi .  

 

5.  Cena za dielo a platobné podmienky 

 

 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela podľa tejto zmluvy cenu dohodnutú 

zmluvnými stranami. 



5.1 71,00 EUR ( slovom: sedemdesiatjeden eur)  za vypracovanie odborného recenzentského posudku na 

rukopis publikácie Maják ľudskosti, ktorý bude vydaný v knižnej podobe Považskou knižnicou 

v Považskej Bystrici. 

5.2  409,00 eur (slovom : štyristodeväť eur)  za 409 strán (formát A5) Vykonanie jazykovej úpravy textu 

rukopisu spojenú s odborným poradenstvom v oblasti etnologického výskumu.   

 

Cena za celé dielo je spolu  480,00 eur (slovom štyristoosemdesiat eur) splatná do 14 dní odo dňa 

odovzdania diela,   vyplatená z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa  uvedených v zmluve. 

 

 

 

6.  Ochrana osobných údajov 

 

6.1 Zhotoviteľ výslovne podľa § 5, 13 a 14 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov udeľuje objednávateľovi súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov uvedených 

v tejto zmluve, ako i všetkých ďalších osobných údajov, ktoré mu zhotoviteľ poskytne počas trvania právneho 

vzťahu založeného touto zmluvou v jeho informačnom systéme.  

6.2 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že objednávateľ bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely výkonu práv 

a povinností podľa tejto zmluvy a pre ochranu práv a oprávnených záujmov objednávateľa. 

6.3 Súhlas zhotoviteľa udelený podľa tejto zmluvy je platný počas trvania právneho vzťahu založeného touto 

zmluvou a po skončení tohto právneho vzťahu po dobu, počas ktorej je objednávateľ povinný v evidencii viesť 

osobné údaje o zhotoviteľovi alebo po dobu, počas ktorej to je potrebné pre výkon práv alebo povinností 

objednávateľa alebo pre ochranu jeho práv a oprávnených záujmov.  

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu osobných 

údajov, ktoré objednávateľovi poskytol a ktoré majú vplyv na plnenie tejto zmluvy. 

6.5  Zhotoviteľ  berie   na   vedomie,   že   údaje   môžu  spracúvať   len  poverené   osoby,   ktoré  sú povinné 

dodržiavať  ustanovenia  Nariadenia GDPR a platného Zákona o Ochrane OÚ. 

 

 

7.  Zánik zmluvy 

 

7.1 Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy. 

7.2 Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán. 

7.3 Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak jedna zo zmluvných strán opakovane porušuje 

ustanovenia tejto zmluvy. V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo zmluvu vypovedať v zmysle 

porušenia vyššie uvedených zmluvných  alebo iných zákonných povinností jednou zo zmluvných strán, druhá 

zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá povinnosť porušila a dať jej 

päťdňovú lehotu na odstránenie tohto stavu. 

7.4 Pokiaľ k odstráneniu stavu porušenia vyššie uvedených zmluvných alebo iných zákonných  povinností 

v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana oprávnená podať písomnú výpoveď. 

7.5 Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 

7.6 Ukončenie  zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať záväzky, ktoré 

vznikli počas trvania zmluvy. 

 

 

 

 

8. Spoločné a záverečné ustanovenia 

8.1 Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka    

a  inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

8.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán  a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu . 

8.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo  zmluvných  strán dostane  jeden obidvoma 

stranami  podpísaný rovnopis. 

8.4 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na  základe pravdivých údajov, 

ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu 

zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť.  Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 



V Považskej Bystrici dňa 05.11.2018   

 

 

Zhotoviteľ:       Objednávateľ: 

 

 

 

 

....................................................          ............................................................ 
 doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.                                Mgr. Ivana Knappová, riaditeľka  

Považskej knižnice v Považskej Bystrici 

      

      

  

 

 

 

 
 

 


