
  
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVY 

o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu 
číslo: AVF 629/2011-3/1.4.2 

 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „dohoda“) medzi zmluvnými 
stranami označenými ako 
  
Poskytovateľ:   Audiovizuálny fond 
    Grösslingová 53, Bratislava 811 09 
konajúci prostredníctvom:  Mgr. art. Petronela Kolevská, predsedníčka rady 
a     doc. PhDr. Martin Šmatlák, riaditeľ 
IČO:     42169330 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
číslo účtu:    2627224453/1100 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
 a 
  
Prijímateľ:   Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta 
Adresa:    Ventúrska 3, 813 01  Bratislava  
Štatutárny orgán:  rektor 
konajúci prostredníctvom: doc. Milan Rašla, akad. mal. 
IČO:    00397431 
IČ DPH:    SK2020845200  
Zriadený:   Zákonom Slovenskej národnej rady zo dňa 9. 6. 1949 
Číslo účtu:   7000377467/8180 
Peňažný ústav:   8180 Štátna pokladnica 
(ďalej len „prijímateľ“) 
 

  
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Dňa 17.9.2011 uzavreli zmluvné strany zmluvu č. AVF 629/2011-3/1.4.2 o poskytnutí dotácie 

z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu na projekt „Matej“ (ďalej len „zmluva“). 

2. Dňa 19.10.2012 prijímateľ predložil kancelárii Audiovizuálneho fondu písomné oznámenie 
v zmysle čl. 3 ods. 20 zmluvy, podľa ktorého prijímateľ nebude realizovať projekt, na ktorý sú 
poskytnuté finančné prostriedky podľa zmluvy. 

3. Podľa čl. 3 ods. 20 zmluvy, ak prijímateľ nebude realizovať projekt, na ktorý sú poskytnuté 
finančné prostriedky, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať 
poskytovateľa a prijímateľ sa zaväzuje vrátiť finančné prostriedky poskytnuté poskytovateľom 
podľa zmluvy v celosti spolu so všetkými výnosmi z týchto prostriedkov na účet poskytovateľa 
najneskôr do 5 dní odo dňa oznámenia podľa prvej vety tohto odseku. 
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Článok 2 

Vrátenie finančných prostriedkov a skončenie zmluvy 
 

1. Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky poskytnuté poskytovateľom podľa zmluvy 
v celosti, t.j. v sume 5 510,- EUR (slovom päťtisíc päťstodesať eur) spolu so všetkými výnosmi 
z týchto prostriedkov na účet poskytovateľa. 

2. Nevrátenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 sa považuje za použitie finančných 
prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v zmluve. 

3. Prijímateľ vrátil finančné prostriedky podľa odseku 1 spolu so všetkými výnosmi z týchto 
prostriedkov na účet poskytovateľa dňa 19.10.2012, čo potvrdzujú zmluvné strany podpisom 
tejto dohody. 

4. Zmluva zaniká ku dňu účinnosti tejto dohody; článok 5 zmluvy týmto nie je dotknutý a zostáva 
platný a účinný až do úplného vysporiadania všetkých nárokov poskytovateľa voči prijímateľovi v 
zmysle zmluvy, tejto dohody a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

5. Originál žiadosti prijímateľa č. 629/2011-3/1.4.2 zo dňa 27.03.2011, kód žiadosti 4282272464, jej 
prílohy a ďalšie dokumenty súvisiace so žiadosťou a zmluvou archivuje poskytovateľ podľa 
zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ako aj podľa Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu 
Audiovizuálneho fondu ako podporenú žiadosť. 

 

Článok 3 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Podľa príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších 
predpisov sa na túto dohodu viaže povinné zverejnenie. Táto dohoda je účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa uvedených predpisov. 

2. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a dva 
poskytovateľ. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, že jej ustanoveniam rozumejú, s jej obsahom 
súhlasia a že ju uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto 
dohode.  

4. Prijímateľ podpisom tejto dohody potvrdzuje prevzatie jedného jej rovnopisu. 

 
V Bratislave, dňa ................................                                        V Bratislave, dňa .................................... 
   
 
 
.............................................................                        ............................................................. 
   poskytovateľ (podpis)                                                                        prijímateľ (podpis) 
 
 
..............................................................  

poskytovateľ (podpis) 
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