
ZMLUVA

o poskytovaní služby STN-online

Zmluvné strany:

Slovenský ústav technickej normalizácie,

v zastúpení: Ing. Igor Hladík
generálny riaditeľ 

Sídlo: Karloveská 63
P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

IČO: 31753990
DIČ: 2020901993
IČ DPH: SK2020901993
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

/ďalej len „predávajúci“/

a

ORGANIZÁCIA

v zastúpení: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
riaditeľ

Sídlo: Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

IČO: 151882
IČ DPH: SK2020798395
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
                                    číslo účtu: 7000064743/8180 

/ďalej len „kupujúci“/

uzatvárajú zmluvu o poskytovaní služby STN-online:

Čl. I
PREDMET ZMLUVY

1.1     Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje poskytnúť pre potreby informačného fondu dostupného 
v študovni špeciálnej literatúry kupujúceho 2 prístupy s možnosťou čítania všetkých tried STN 
prostredníctvom služby STN-online. Súbor vybraných slovenských technických noriem (ďalej 
len „STN“) v elektronickom formáte PDF a poskytnuté STN v službe STN-online sa predávajúci 
zaväzuje pravidelne aktualizovať a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu stanovenú 
cenu. Za 1 prístup sa považuje poskytnutie noriem výhradne pre 1 pracovnú stanicu, t. j. 
1 operačný systém na každej pracovnej stanici, pričom pracovnou stanicou sa rozumie lokálny 
počítač, na ktorom sa priamo otvárajú pdf súbory a ktorý neposkytuje sieťovú službu súbežného
prístupu z viacerých počítačov. 

1.2 Aktualizáciou STN sa rozumie poskytovanie STN, ktorými sa mení, opravuje a nahrádza či ruší
poskytnutá STN.

1.3 Poskytovanie STN vrátane ich aktualizácie je formou prístupu k serveru predávajúceho. Prístup
podlieha  autentifikácii  užívateľov.  Všeobecné  licenčné  a  technické  podmienky  prístupu  sú
uvedené v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.



Čl. II
DOBA PLNENIA

2.1. STN stanovené v čl. I ods. 1.1. poskytuje predávajúci kupujúcemu počas trvania tejto zmluvy.

2.2. Prístup k STN bude technicky umožnený do 3 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu zoznam užívateľov v elektronickej forme s ich
e-mailovou adresou najneskôr do 1 pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

2.3. Aktualizácia STN je predávajúcim poskytovaná počas trvania tejto zmluvy 1-krát v kalendárnom
mesiaci a to vždy najneskôr k 1. dňu platnosti príslušnej STN vyhlásenej vo Vestníku Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Čl. III
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cena  stanovená  s  ohľadom na  zákon  č.  212/1997  Z.  z.  v  znení  neskorších  predpisov  za
poskytovanie prístupov podľa čl. I. k STN-online za kalendárny rok je 590 EUR bez DPH. 

3.2. Fakturácia bude realizovaná formou faktúry vystavenej na obdobie kalendárneho roka, ktorá
bude vystavená najneskôr  k 31.  1.  príslušného roka.  Pre rok  2013 bude faktúra  vystavená
najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

3.3. K dohodnutej cene bude účtovaná DPH podľa predpisov platných ku dňu fakturácie.

3.4. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti si SÚTN vyhradzuje právo pozastaviť prístupy
až do jej zaplatenia.

3.5 Predávajúci  si  vyhradzuje  právo  úpravy  zmluvnej  ceny  v  závislosti  od  vývoja  indexu
spotrebiteľských  cien  (inflácie)  v  Slovenskej  republike.  O  prípadnej  úprave  ceny  z dôvodu
inflácie na nasledujúci kalendárny rok je predávajúci povinný informovať kupujúceho najneskôr
60  dní  pred  začiatkom  roka,  na  ktorý  sa  bude  úprava  vzťahovať.  V  prípade,  že  kupujúci
nevysloví v lehote do 30 dní od obdržania informácie o úprave ceny voči jej výške námietky,
bude nová cena automaticky fakturovaná v nasledujúcom kalendárnom roku.

3.6 Ak faktúra nebude obsahovať všetky požadované náležitosti podľa bodu „2“ tohto článku alebo
nie  sú v súlade s platnou legislatívou  (zákon č.  222/2004 Z.z.  o  dani  z  pridanej  hodnoty  v
platnom znení a zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení je kupujúci oprávnený ich
vrátiť predávajúcemu na doplnenie a/alebo opravu. V prípade, ak kupujúci zistí nedostatky vo
faktúre, je oprávnený vyzvať predávajúceho na doplnenie resp. opravu faktúry a po opätovnom
doručení opravenej/doplnenej faktúry a jej všetkých príloh sa počíta lehota splatnosti odznova. 

3.7 Faktúra  vystavená  predávajúcim  musí  spĺňať  náležitosti  daňového  dokladu  a  obsahovať
minimálne: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ Zhotoviteľa, meno, sídlo, IČO, DIČ  kupujúceho ,
číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu
a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, názov služby, výšku ceny bez dane, sadzbu
dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, názov projektu, ITMS kódy,  podpis oprávnenej
osoby.

3.8 Doba splatnosti faktúry je zmluvnými stranami dohodnutá na 21 dní odo dňa jej doručenia
kupujúcemu bez nedostatkov a so všetkými prílohami.

Čl. IV
POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

4.1. V prípade  nedostupnosti  služby  kupujúci  ohlási  neodkladne  predávajúcemu  nedostupnosť
prostredníctvom poverenej osoby.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť závadu podľa bodu 4.1. do dvoch pracovných dní od jej
nahlásenia poverenou osobou podľa bodu 6.6.

4.3. Náklady na odstránenie závad nesie predávajúci.

4.4. Každý deň omeškania odstránenia závad sa penalizuje 1/365 (jednou tristošesťdesiatpätinou)
dohodnutej ceny podľa článku III.



Čl. V
POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

5.1. Kupujúci  je  povinný  zabezpečiť,  aby STN a ich  časti  boli  sprístupňované len registrovaným
užívateľom,  prihláseným  k prístupu  k STN-online  a boli  využívané  len  v súvislosti  s  ich
činnosťou ako registrovaných osôb. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby STN alebo ich časti
neboli rozmnožované, rozširované a poskytované akýmkoľvek tretím osobám.

5.2.Kupujúci je povinný dodržiavať  technické podmienky prístupu k STN na serveri  predávajúceho
určených v prílohe č. 1 a vhodnou formou s nimi oboznámiť užívateľov.

Čl. VI
ĎALŠIE USTANOVENIA

6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

6.2. Zmluvu je možné vypovedať len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka a to najneskôr
do 31. októbra predchádzajúceho kalendárneho roku. 

6.3. V prípade  hrubého  porušenia  podmienok  tejto  zmluvy  jednou  zo  zmluvných  strán  je  druhá
zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť.

6.4. Za hrubé porušenie zmluvy sa považuje porušenie licenčných podmienok zo strany kupujúceho
a v prípade dlhodobého nefungovania alebo stálych výpadkov informačného systému zo strany
predávajúceho.

6.5. V prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy sú užívatelia povinný zmazať na všetkých nosičoch
všetky prístupné dáta STN v elektronickom formáte PDF, a to najneskôr v nasledujúci deň po
skončení tejto zmluvy. K tomuto dňu predávajúci odoberie užívateľom prístupové práva k STN.

6.6. K zabezpečeniu  technicko-organizačných záležitostí  súvisiacich s plnením tejto  zmluvy  je  za
predávajúceho  poverený  Ing.  Pavol  Fischer  (shop_pdf@sutn.gov.sk)  a za  kupujúceho  sú
poverené  PhDr.  Gabriela  Miklánková  (gabriela.miklankova@cvtisr.sk)  a Mgr.  Oľga  Števková
(olga.stevkova@cvtisr.sk).

6.7. Predávajúci  má  právo  používať  dáta  o registrovaných  užívateľoch  len  na  účely  dané  touto
zmluvou.  Pritom  je  povinný  riadiť  sa  príslušnými  ustanoveniami  zákona  č. 241/2001  Z. z.
o ochrane  utajovaných  skutočností  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení
neskorších  predpisov.  V prípade  skončenia  tejto  zmluvy  bude  predávajúci  povinný  dáta
o registrovaných užívateľoch odstrániť zo systému do 10 pracovných dní.

6.8. Pojmom norma STN sa na účely tejto zmluvy rozumie samotný dokument v PDF formáte, ktorý
má samostatný záznam v elektronickom Zozname noriem STN a v objednávkovom systéme na
internetových stránkach predávajúceho.

6.9     Predávajúci je povinný  strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu
oprávnenému vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a podľa článku
59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými
orgánmi podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES)
1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone
kontroly neprináleží predávajúcemu žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. Predávajúci  je
povinný predovšetkým oznámiť  nákladovú štruktúru plnenia zákazky na základe požiadavky
kupujúceho alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú
dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre
výkon  kontroly  podľa  tohto  bodu  zmluvy.  Za  účelom  preventívneho  riešenia  problémov
spojených s preukazovaním realizácie tejto zákazky je oprávnený požadovať tieto podklady aj
kupujúci. Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov
zo strany predávajúceho sa bude považovať  za závažné porušenie  tejto  zmluvy.  V prípade
vzniku  škody  v  dôsledku  nestrpenia  kontroly,  neposkytnutia  súčinnosti  a nedodania
požadovaných podkladov zo strany predávajúceho, je povinný Predávajúci túto škodu nahradiť
v plnej  miere.  Povinnosť  strpieť  kontrolu  sa  ustanovuje  po  dobu  upravenú  vo  všeobecne
záväzných  predpisoch  pre  implementáciu  projektov  zo  štrukturálnych  fondov  EÚ
v programovom období 2007-2013 do 31. augusta 2020.



Čl. VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Táto  zmluva  a právne  vzťahy  z nej  sa  po  dohode  zmluvných  strán  riadi  obchodným
zákonníkom,  zákonom  č.  264/1999  Z.  z.  o technických  požiadavkách  na  výrobky
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a autorským zákonom v znení
neskorších predpisov.

7.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po zverejnení v Centrálnom registri  zmlúv. Kupujúci  súhlasí  s rozsahom
zverejňovaných  údajov  obsiahnutých  v tejto  zmluve,  pričom  táto  zmluva  je  povinne
zverejňovanou zmluvou podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb.
Občiansky  zákonník  v znení  neskorších  predpisov  a  ktorým  sa  menia  a  dopĺňajú  niektoré
zákony v Centrálnom registri zmlúv.

7.3. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie tejto zmluvy podpísané zástupcami oboch
zmluvných strán.

7.4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať iba formou písomných dodatkov k tejto
zmluve, podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán na jednej listine.

V Bratislave dňa 

Slovenský ústav technickej normalizácie                 Centrum vedecko-technických informácií SR

......................................................... ............................................................
Ing. Igor Hladík                                                          prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

              generálny riaditeľ                                                                        riaditeľ

Prílohy: Príloha č. 1 – Všeobecné licenčné a technické podmienky služby STN-online




