Zmluva o dielo
č. AF3 - 42/2020
uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník „) a zák. č. 25/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
Dátum narodenia:
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Múzeum mesta Bratislavy
Zriadené Zriaďovacou listinou Hl. mesta SR Bratislavy č. 746/2009, príspevková organizácia
Hl. mesta SR Bratislavy.
Sídlo:
Radničná 1, 815 18 Bratislava
Štatutárny zástupca:
PhDr. Peter Hyross, riaditeľ
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
00179 744
DIČ:
2020801761
Kontakt:
( ďalej len objednávateľ )
Zhotoviteľ:
Meno a priezvisko:
Mgr. Art. Vladimíra Bahnová
Trvalé bydlisko:
Právna forma:
živnostník
IČO:
40246124
DIČ:
1043239670
IČ DPH:
SK1043239670
Číšlo účtu:
IBAN:
Oprávnený konať na základe výpisu zo živnostenského registra:101-23058 Okresného úradu
Bratislava I
Kontakt:
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ pod spoločným názvom „zmluvné strany“ alebo jednotlivo
„zmluvná strana“)

Preambula
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne
a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by
mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto
skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto
údajov vzniknúť.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s
jeho požiadavkami a výslovne vyhlasuje, že predmet podľa čl.1 tejto zmluvy bude realizovať s
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odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu, a že nie je na jeho strane žiadna zákonná
alebo zmluvná prekážka, ktorá by znemožnila výkon predmetu zmluvy tak, ako je uvedené v
tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe
technické, kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky realizácie tejto zmluvy, a že disponuje
technickým, materiálnym vybavením a personálnymi kapacitami, odbornými znalosťami,
oprávneniami, povoleniami, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu predmetu tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie
záväzkov z tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu
uzavrieť zmluvu o dielo.
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Čl. I
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vyrobiť pre objednávateľa za podmienok uvedených
v tejto zmluve dielo: komponenty interaktívnej časti výstavy Ako sa hrali naši podľa
prílohy č. 1 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo osobne, riadne a včas podľa podmienok dohodnutých
v tejto zmluve a pokynov objednávateľa, odborne, podľa svojich schopností a vedomostí.
Pri vypracovaní Diela sa zhotoviteľ zaväzuje spolupracovať s určenými osobami objednávateľa
a zodpovednými zamestnancami objednávateľa, tým sa rozumie najmä osobné konzultácie vo
vopred dohodnutom termíne, komunikácia v listinnej podobe a alebo v elektronickej podobe
s určenými osobami objednávateľa a zodpovednými zamestnancami objednávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vytvorené dielo prevezme a zaplatí za jeho
vykonanie dohodnutú odmenu.
Čl. II
Doba plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť a odovzdať dielo do 20. 11. 2020.
V prípade, že zhotoviteľ dielo alebo jeho časť pripraví na odovzdanie pred dohodnutým
termínom, zaväzuje sa objednávateľ vykonané dielo, alebo jeho časť prevziať aj v skoršom
termíne.
Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť výrobnú dokumentáciu ku všetkým položkám projektu do
10. 7. 2020 a zaslať finálne podklady na tlač do 15. 9. 2020.
Ak objednávateľ zastaví bezdôvodne práce na vykonaní predmetu podľa Čl. 1 tejto zmluvy,
zhotoviteľ si vyúčtuje dodané služby podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne
zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený si vyúčtovať len
vykonané práce podľa stupňa rozpracovanosti v súlade so súpisom dodaných služieb, ktorý je
súčasťou faktúry.

Čl. III
Cena, spôsob realizácie úhrady
1. Zmluvné strany sa v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov dohodli, že
cena za vykonanie diela podľa Čl. I tejto zmluvy je 10 745,00 € + 20% DPH (slovom desaťtisíc
sedemstoštyridsaťpäť bez DPH).
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2. Zhotoviteľ má právo na vyplatenie zálohy na materiál v sume 4500 € (slovom štyritisícpäťsto)
z celkovej dohodnutej ceny podľa bodu 1 tohto článku po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými
stranami do 10. 7. 2020.
3. Zhotoviteľ má právo na doplatenie rozdielu medzi zálohou a celkovou dohodnutou cenou podľa
bodu 1 tohto článku do 20 kalendárnych dní po riadnom a včasnom protokolárnom odovzdaní
diela objednávateľovi.
4. Cena podľa bodov 1 až 4 tohto článku bude uhradená na účet č.
5. V tejto cene je zahrnutá cena za nadobudnutie diela do vlastníctva objednávateľa, vrátane
všetkých nákladov potrebných na vytvorenie diela.
6. Dohodnutá cena sa bude zdaňovať podľa platných právnych predpisov SR.
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Čl. IV
Osobitné ustanovenia
Ak dielo má vady, ktoré možno odstrániť, objednávateľ je oprávnený vrátiť zhotoviteľovi
dielo na prepracovanie, pričom musí označiť podstatu potrebných opráv a na ich vykonanie
musí poskytovateľovi poskytnúť nevyhnutne potrebný čas a určiť nový termín dodania.
Zhotoviteľ je povinný vady diela odstrániť bezodplatne.
Po márnom uplynutí dodatočnej lehoty podľa bodu 1 tohto článku, bez závažného dôvodu zo
strany zhotoviteľa, alebo po opätovnom dodaní vadného diela má objednávateľ právo od
zmluvy odstúpiť. Písomné odôvodnené odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia
druhej zmluvnej strane.
Zhotoviteľ dáva objednávateľovi vopred súhlas na spracovanie diela treťou osobou pre prípad,
ak odmietne prepracovať dielo podľa pokynov objednávateľa, alebo vady neodstráni bez
závažného dôvodu ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom.
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly objednávateľa súvisiacej s vykonaním diela
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami objednávateľa a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že
zodpovedá technickým normám a právnym predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili,
alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve
predpokladaným účelom.
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia
povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, zo všeobecne záväzných právnych
predpisov SR súvisiacich s realizáciou diela. Zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného
zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na
území Slovenskej republiky.
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o začatí a ukončení
akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči zhotoviteľovi,
o vstupe zhotoviteľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich
zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb, prípadne iných kontrolných orgánov,
ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít zmluvy
a/alebo na povahu a účel zmluvy.
Zhotoviteľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií
poskytovaných objednávateľovi.

Čl. V
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Zánik zmluvy
1. Táto zmluva môže zaniknúť okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných
strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou
zmluvnou stranou, písomnou výpoveďou objednávateľa.
2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto
dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia
zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy
dohodou.
3. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva, Obchodný zákonník a
v ďalších prípadoch ustanovených v právnych predpisoch SR. Zhotoviteľovi prináleží náhrada
iba za skutočne vykonané práce.
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne a doručené do podateľne
alebo doporučenou poštovou zásielkou a s doručenkou do vlastných rúk. Odstúpenie nadobúda
účinnosť doručením druhej zmluvnej stane.
5. Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej
podstatného porušenia zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvných povinností
zhotoviteľom sa považuje najmä:
a. ak má dielo neodstrániteľné vady,
b. ak má dielo odstrániteľné vady, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy len
vtedy, ak ich zhotoviteľ neodstráni v primeranej dodatočnej lehote, ktorú mu
objednávateľ na tento účel poskytol,
c. ak zhotoviteľ bez závažného dôvodu neodovzdá dielo ani v dodatočnej lehote
poskytnutej objednávateľom,
d. zhotoviteľ mešká so splnením termínu vykonania diela, alebo čiastkového
dohodnutého termínu o viac ako 30 kalendárnych dní bez vopred oznámeného
dôvodu písomne,
e. z ďalších dôvodov upravených platnými právnymi a účinnými predpismi SR,
6. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak nastanú právne skutočnosti
majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy,
zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa).
7. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať
písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená do sídla zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nezaplatenia odmeny objednávateľom
v stanovenej lehote podľa Čl. III bodu 2 tejto zmluvy.
Čl. VI
Doručovanie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznamy, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti
doručované v súvislosti s touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa považujú za doručené druhej
zmluvnej strane, ak táto zmluva neurčuje inak:
a. v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) dňom jej odoslania,
pričom je potrebné preukázať doručenie elektronickej pošty (e-mailu) potvrdením o
odoslaní e-mailu a potvrdením o prečítaní správy, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail
príjemcu sa nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom alebo
b. v prípade doručovania prostredníctvom pošty, kuriérom alebo v prípade osobného
doručovania, doručením písomnosti druhej zmluvnej strane s tým, že v prípade
doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene na adresu
4

určenú v záhlaví tejto zmluvy. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý
príslušná zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať,
alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky doručovanej poštou na pošte, alebo v ktorý je
na zásielke, doručovanej poštou príslušnej zmluvnej strane, preukázateľné
zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je
neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.
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Čl. VII
Záverečné ustanovenia
Vo všetkých ostatných právnych vzťahoch, výslovne neupravených touto zmluvou, sa
postupuje podľa príslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a ďalšími dotknutými právnymi predpismi SR.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po jej
zverejnení na webovej stránke objednávateľa do 20. 11. 2020.
Zmeniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy je možné len formou očíslovaných dodatkov. Dodatky
tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a nadobudnú platnosť podpisom oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej adrese objednávateľa..
V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné
ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu
zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného
ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného
ustanovenia.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v na webovom sídle objednávateľa v zmysle
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy,
budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou.
Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých zhotoviteľ
obdrží jedno a objednávateľ dve vyhotovenia.

V Bratislave, dňa 26. 6. 2020

V ............................, dňa

..............................................
PhDr. Peter Hyross, riaditeľ
objednávateľ
zhotoviteľ

..................................................
Mgr. Art. Vladimíra Bahnová
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DOHODA O NEZDAŇOVANÍ AUTORSKÝCH ODMIEN
uzatvorená v zmysle novely zákona č. 253/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
medzi
Autor:
Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
(ďalej len autor)

Mgr. Art. Vladimíra Bahnová

a
Platiteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpené:
(ďalej len platiteľ)

Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1, 815 17 Bratislava
00179 744
2020801761
SK2020801761
PhDr. Peter Hyross, riaditeľ

V zmysle zákona č. 253/2015 Z. z. § 43 odsek 14, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, uzatvára autor a platiteľ dohodu
o nezdaňovaní autorských odmien. Platiteľ nevyberie daň z príjmu, t. j. autor si bude tento
príjem zdaňovať sám prostredníctvom daňového priznania.
V Bratislave, dňa 26. 6. 2020

..........................................................
riaditeľ

V ............................, dňa

...................................................
autor
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