
210/DF/2021 

Zmluva o dielo 
uzavretá v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) 

1. Zmluvné strany 
Názov:   Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

Divadelná fakulta 
Sídlo:  Zochova 1, 813 01 Bratislava 
IČO:  00397431 
DIČ:      2020845200 
IČ DPH:       SK 2020845200 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: IBAN: SK93 8180 0000 0070 0024 1930 

SWIFT: SPSRSKBAXXX 
Štatutárny zástupca: doc. Mária Heinzova, ArtD., rektorka 
V zastúpení: doc. Juraj Letenay, dekan Divadelnej fakulty VŠMU 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Meno:                                                    Dalibor Polívka 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

2. Predmet zmluvy 
2.1.Predmetom tejto zmluvy je grafická úprava a technická redakcia publikácie Bábky a multimédia  (ďalej len „dielo“) 

2.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví pre objednávateľa riadne a včas. 

3. Termín zhotovenia diela a odmena za zhotovenie diela 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví  dielo v termíne  do  30.11.2021. 
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie diela odmenu vo výške 300,-€ (slovom tristo eur). 
3.3. Objednávateľ vyplatí odmenu zhotoviteľovi na číslo účtu v najbližšom termíne po zhotovení diela. 

4. Odstúpenie od zmluvy 
4.1. Odstúpenie od tejto zmluvy je možné zo strany zhotoviteľa v prípade, ak mu objednávateľ včas nepredložil všetky 
podklady potrebné pre zhotovenie diela. 
4.2. Odstúpenie od zmluvy je možné zo strany objednávateľa, ak zhotoviteľ nezhotovil dielo: 
a) včas – t j. v dohodnutom termíne, resp. ani v dodatočne poskytnutej primeranej lehote na zhotovenie diela, alebo 
b) riadne a bez vád – t. j. v dohodnutej kvalite, resp. v kvalite, ktorá sa bežne vyžaduje na zhotovené dielo. 
4.3. Odstúpenie od zmluvy sa vykoná doporučeným listom doručeným druhej zmluvnej strane.  Odstúpenie od zmluvy 

nadobudne účinnosť v deň doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
4.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa sa zmluva zruší v celom 

rozsahu, a to od počiatku, a zhotoviteľovi nevznikne nárok na vyplatenie žiadnej odmeny od objednávateľa. 

5. Záverečné ustanovenia 
5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom po jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. 
5.2. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 1 dostane zhotoviteľ a 2 objednávateľ. 
5.3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné urobiť výhradne písomnou formou po obojstrannom súhlase 
obidvoch zmluvných strán. 
5.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, čo na znak súhlasu potvrdzujú svojími 
vlastnoručnými podpismi. 

V Bratislave, dňa               

_______________________                             ______________________ 
za objednávateľa                                                    zhotoviteľ 


