
Zmluva o vytvorení umeleckého diela 
 

Zmluvné strany: 
 
Žilinská univerzita v Žiline  
Zastúpená:   prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD - rektor 
Sídlo:   Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách, v znení neskorších predpisov, ako verejná vysoká škola                                             
IČO/DIČ:                 00397563/2020677824 
IČ DPH:  SK 2020677824 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Bohuš Kubinský, nar.                , trvale bytom               , IČ pre DPH: SK1024882166 
(ďalej len „autor“) 
 
uzatvárajú v súlade s príslušnými ustanoveniami autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v znení 
neskorších predpisov a s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov túto 
 

z m l u v u   o   v y t v o r e n í   u m e l e c k é h o   d i e l a. 
 
 

Článok 1 
Základné ustanovenie 

 
Autor sa zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa dielo výtvarného umenia- sochu pod názvom 
„Pulzujúce srdce univerzity“(ďalej len „dielo“). Dielo bude zhotovené z nerezovej ocele (stainless 
steel 316L) s povrchovou úpravou – zrkadlový lesk, o hmotnosti cca 4 000 kg, výška 4 m a bude 
umiestnené na časti CKN parc. č. 5083/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10000m2 a CKN 
parc. č. 5083/256 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5171m2, zapísané na LV č. 111 v  k. ú. 
Žilina... Dielo bude vytvorené v súlade s vizualizáciou (príloha č. 1). Príloha č. 1  tvorí nedeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 
 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je vytvorenie umeleckého diela v zmysle článku 1 vrátane všetkých 
podkladov potrebných na prezentáciu diela – 3D model, vizualizácie, animácie. 
2. Umelecké dielo sa autor zaväzuje vytvoriť  najneskôr do 10. novembra 2019. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za vytvorenie umeleckého diela v sumách 
a lehotách podľa článku 3 tejto zmluvy. 

 
Článok 3 

Cena diela a spôsob jej úhrady 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela 49.460,- € (slovom: štyridsaťdeväťtisíc 
štyristošesťdesiat eur) + DPH. 
2. Sumu uvedenú v predchádzajúcom odseku uhradí objednávateľ v dvoch splátkach: 



a)  prvá splátka -  v sume 29.460,- € + DPH bude uhradená najneskôr do 7. júla 2019, 
b) druhá splátka - v sume 20.000,- € + DPH bude uhradená najneskôr do 5 dní od podpísania 
odovzdávajúceho a preberacieho protokolu. 
3. Za dátum úhrady sa považuje deň, keď budú peniaze pripísané na účte autora. 
4. Za každý deň omeškania s úhradou príslušnej splátky je autor oprávnený požadovať úrok                    
z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy. Právo autora na náhradu škody tým nie je dotknuté. 
 

Článok 4 
Súčinnosť 

 
1. Bežný operatívny styk sa bude uskutočňovať osobne, telefonicky alebo e-mailom. 
2. Kontaktná osoba za objednávateľa v technických veciach: pán Ing. Peter Polónyi,   
            tel. 0905  411640, e-mailová adresa: peter.polonyi@uniza.sk. 
3. Autor: tel.         , e-mailová adresa: 
4. Zástupca autora v zmluvných veciach: JUDr. Mária Kanská, tel. , e-mailová adresa:  
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
2. Spôsoby použitia diela budú predmetom licenčnej zmluvy v súlade s ust. § 65 a nasl. autorského 
zákona. 
3.Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky. 
4.Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade akýchkoľvek sporov, nezrovnalostí, či názorových 
rozdielov súvisiacich s touto zmluvou, vyvinú maximálne úsilie vyriešiť vzniknutý problém 
mimosúdnou cestou. Ak napriek tomu vznikne medzi nimi súdny spor, rozhodovať o ňom bude vecne 
a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. 
5. Zmluvu možno meniť len formou písomných dodatkov. 
6. Príloha 1  je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, po dva pre každú 
zmluvnú stranu. 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a rozumejú jej obsahu, že ich prejav vôle je 
slobodný, vážny a zrozumiteľný, že zmluvu neuzatvárajú v tiesni  za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak toho ju podpisujú. 
 
dňa  
 
Autor:                                                                                        Objednávateľ: 
 
..........................................                                                                 .....................................................
                    Žilinská univerzita v Žiline 
Bohuš Kubinský                                          prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD 
                                                                                                           rektor 
 
Príloha: č. 1 Vizualizácia diela 


