
 

 

ZMLUVA O DIELO 
podľa § 631 – 643 Občianskeho zákonníka 

0101/FTF/2021 
Zmluvné strany: 

Objednávateľ:   

Názov:              Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

            Filmová a televízna fakulta  

Sídlo:               Svoradova 2, 813 01 Bratislava 

IČO:              00397 431 

DIČ:                          2020845200 

IČ DPH:                         SK 2020845200 

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  

Štatutárny zástupca:  doc. Mária Heinzová, ArtD., rektorka 

V zastúpení:                 prof. Darina Smržová, dekanka 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:   

Meno a priezvisko:   Vivienne Olšová 

Trvalé bydlisko:                     

Dátum narodenia:              

Rodné číslo :                         

Štátna príslušnosť:               

Bankové údaje (IBAN, IBAN/BIC kód):                                 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

uzatvárajú podľa ustanovení § 631 – 643 Občianskeho zákonníka túto zmluvu o dielo: 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy sú práce klapky. 

(ďalej len „dielo“). 

Čl. II. 

Vykonanie diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje  osobne vykonať dielo na základe požiadaviek objednávateľa práce 

klapky, cvičenie s názvom “krátke filmové cvičenie - Berieme staré železo”, ADT, réžia 
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Tereza Smetanová, 2.ročník, produkcia Jennifer Töröková, 2.ročník, termín 14.5. -16.5. 

2021 a 3.6.-6.6. 2021, ŠPP: 077120102 

2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do 6.6.2021 a odovzdať ho            

objednávateľovi. 

Čl. III. 

Zmluvná odmena a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela podľa tejto zmluvy 

odmenu vo výške 130 Eur  (slovom stotridsať euro). 

 

2. Odmena je splatná po odovzdaní diela objednávateľovi v najbližšom výplatnom termíne 

objednávateľa. 

Čl. IV. 

Záväzky zmluvných strán 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi na splnenie záväzku potrebnú súčinnosť. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne, na očakávanej odbornej úrovni 

a v dohodnutom čase. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám žiadne informácie, ktoré sa dozvedel 

pri plnení tejto zmluvy.  

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny týkajúce sa 

najmä čísla jeho účtu a adresy a berie na vedomie, že pokiaľ by také zmeny neohlásil, 

niesol by tým následky z tohto vyplývajúce. 

 

Čl. V. 

Osobitné ustanovenia 

 

Za porušenie záväzkov podľa tejto zmluvy môže objednávateľ požadovať od objednávateľa 

odškodnenie do výšky trojnásobku dohodnutej odmeny. 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť 

podpísané oboma zmluvnými stranami. 

 

2. Otázky osobitne v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka Slovenskej republiky. 
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3. Všetky spory, ktoré v súvislosti s touto zmluvou  vzniknú, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť 

predovšetkým vzájomnou dohodou. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli a tieto sú prejavom ich 

skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, čo na znak súhlasu 

potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ. 

 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane  objednávateľ 

a jeden autor. 

 
 
V Bratislave dňa ................................              V Bratislave dňa 11.5.2021                  

 
 
Za objednávateľa:      Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
.........................................................   ....................................................                        
        prof. Darina Smržová             podpis 

dekanka Filmovej a televíznej fakulty VŠMU 
 
 


