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                                                    Zmluva o dielo  
                     uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 
 
 
 
Objednávateľ:             Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
 
Sídlo:                          Pribinova 2, 812 72  Bratislava 
 
Zastúpený : Mgr. Ján Lazar  
generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky MV SR 
 
na základe plnomocenstva č. p.: SLV-PS-922/2010 zo dňa 11.08.2010 
 
IČO:                           00151866 
 
DIČ:                           2020571520 
 
Bankové spojenie :    Štátna pokladnica 
 
Číslo účtu:                 7000180023/8180 
 
/ďalej len „objednávateľ“/           
 
 
a 
 
Zhotoviteľ :                AB film, s.r.o. 
 
Sídlo  :                        Čečinová 14, 821 05  Bratislava 
 
Zastúpený :                 Július Ásványi, film. producent a konateľ 
 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka č. 18198/B 
 
IČO :                         35 756 659 
 
DIČ :                         2020220829 
 
IČ DPH :                   SK 2020220829 
 
Bankové spojenie :    Tatra banka,  a.s. 
 
Číslo účtu :                2620455451 / 1100 
 
/ ďalej  len „zhotoviteľ“ /          
 
za týchto podmienok : 
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ČL.I. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: 

 
1. Výroba tv- magazínu  pod názvom „ POLÍCIA „ a dodanie do vysielania  4 x do 

mesiaca /týždenník/ v dĺžke 10 min. jeden diel, celkom 40 dielov (začiatok vysielania 
január 2011, koniec vysielania december 2011). 
 

2. Doloženie odvysielania každého jednotlivého diela relácie „POLÍCIA„ na 2 ks. DVD  
nosiči. 

 
 

ČL.II. 
Čas , miesto a spôsob plnenia 

 
1. Termín na zhotovenie a odovzdania diela je 48 hodín pred jeho odvysielaním na DVD 

nosiči, ktorý zhotoviteľ doručí objednávateľovi v jeho sídle. 
 

2. Miestom odovzdania diela podľa čl.1 písm. b/ je sídlo objednávateľa a vysielateľa 
STV. 
 

3. Odovzdanie je dokonané momentom prevzatia diela objednávateľom t.j. 
Komunikačným odborom  Kancelárie ministra vnútra a kontrolnou projekciou STV 2. 

 
 

ČL.III. 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR  

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 
Z.z. nasledovne : 
 

            Cena za jednu vyrobenú, odvysielanú a reprízovanú reláciu /časť/ je  
                              bez DPH ..........................2 300,-   EUR 
                           19 % DPH.............................. 437,-  EUR 
               spolu s 19 % DPH........................... 2 737 ,- EUR           
                   /slovom dvetisícsedemstotridsaťsedem EUR/  

 
2. V prípade zmeny zákonnej sadzby DPH v deň prevzatia diela objednávateľom sa 

podľa toho zmení aj cena podľa odseku 1. 
 

3. Právo na zaplatenie ceny podľa odseku 1 vznikne zhotoviteľovi po prevzatí diela      
objednávateľom, odvysielaním v STV 2  a na základe faktúry vystavenej 
zhotoviteľom. 

 
4. Zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru do sídla objednávateľa, do podateľne, vždy po 

odvysielaní každej časti a nadobúda právo na zaplatenie. 
 

5. Faktúra je splatná 30. deň po doručení do sídla objednávateľa. 
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6. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou  platnou 

legislatívou. V prípade že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového 
dokladu resp. budú v nej uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, je obstarávateľ 
oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre 
plynie nová 30 dňová lehota splatnosti od jej doručenia do sídla objednávateľa. 

 
                                                  

ČL.IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zhotoviteľ na zhotovenie diela nemôže použiť inú osobu. 

 
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas a objednávateľ je takto vykonané 

dielo  povinný prevziať a včas zaplatiť za dielo cenu podľa čl.3 ods.1. 
 

3. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela sa riadiť pokynmi objednávateľa, najmä 
predložiť objednávateľovi na posúdenie a následne prepracovať podľa jeho 
eventuálnych pripomienok a pokynov. 
 

4. Zhotoviteľ je povinný podľa potreby objednávateľa zúčastňovať sa na rokovaniach     
k zhotoveniu diela. 

 
5. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovovaní 

diela najmä zabezpečiť kontaktnú osobu, resp. osoby pre fázu realizácie a prevzatia 
diela a oznámiť zhotoviteľovi bezodkladne každú zmenu týkajúcu sa takejto osoby. 
 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom   
prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne       
zhotovenie a odovzdanie diela. 

 
 

ČL.V. 
Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody  na ňom 

 
Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa 
dňom prevzatia diela. 

 
ČL.VI. 

Kontaktná osoba objednávateľa 
 

Vo veciach tejto zmluvy je za objednávateľa  oprávnený konať Mgr. Gábor Grendel. 
 
 

ČL.VII. 
Zmluvné pokuty 

 
1. V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením a odovzdaním diela zaplatí zhotoviteľ 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý aj začatý deň 
omeškania. 
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2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry zaplatí zhotoviteľovi úrok z 
omeškania vo výške 0,1 % z faktúrovanej sumy alebo jej nezaplatenej časti za každý 
aj začatý deň omeškania. 
 

3. Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol v lehote na plnenie mimo moci a vôle 
neplniacej zmluvnej strany a pokiaľ stále trvá. 

 
 

ČL. VIII. 
Zánik zmluvy o dielo 

 
1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy o dielo pri podstatnom 

porušení zmluvnej povinnosti druhou stranou, alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu 
stalo plnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným alebo v ďalších 
prípadoch uvedených v tejto zmluve o dielo. Odstúpenie od zmluvy o dielo 
odstupujúca strana oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa 
o podstatnom porušení zmluvy dozvedela. 
 

2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo, keď objednávateľ nezaplatí 
odsúhlasené faktúry do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti. 

 
3. Objednávateľ môže od tejto zmluvy o dielo okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ 

bezdôvodne predlžuje dobu realizácie dodávky alebo podstatným spôsobom porušuje 
ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo. 
 

4. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy o dielo, má právo 
požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov 
charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest. 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že vypovedať zmluvu o dielo je možné aj bez udania 

dôvodu. Výpovedná lehota podľa tohto bodu je mesačná a začína plynúť prvým 
kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
 

6. Výpoveď musí mať písomnú formu. 
 
 

ČL. IX. 
Ostatné ustanovenia 

 
1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nie je zaťažené právom tretej osoby /dielo 

nemá právne vady/. 
 

2. V prípade zistenia právnych vád je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, 
aby nenarušoval práva tretích osôb.  

 
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť dielo tretím osobám a sám ho používať bez 

súhlasu objednávateľa. 
 

4. Objednávateľ je oprávnený dielo použiť len v súvislosti s predmetom svojej činnosti a 
v tomto rozsahu vykonávať všetky majetkové práva autora. 
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5. Zhotoviteľ ručí za správnosť a obsah diela.  
 
 

ČL.X. 
Doručovanie 

 
Doručením  sa rozumie prijatie zásielky stranou, ktorej bola adresovaná. 

 
 

ČL.XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami. 
 

2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov 
podpísanú oboma zmluvnými stranami. 
 

3. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a sním súvisiacimi predpismi. 

 
4. Túto Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany na dobu určitú do 31. decembra 2011. 

 
5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením obsahu tejto zmluvy tretím osobám, a to aj na  

internete. (v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491 z 15. júla 2010 „k  
zverejneniu zmlúv ministerstiev a verejných inštitúcií“) 
 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane po 2 
vyhotoveniach. 

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, je prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 
 
 
V Bratislave dňa: ............................ 
 
 
Objednávateľ:                                                                         Zhotoviteľ:  
MV SR        AB film, s.r.o. 
Pribinova 2,                                                                           Čečinová 14, 
812 72   Bratislava                                                                821 05 Bratislava 
                                                                                                 
..........................................     ............................................... 
 
     Mgr. Ján Lazar                                                                        Július Ásványi 
    generálny riaditeľ                                                                   konateľ a producent 
sekcie ekonomiky MV SR                                                                                                                            


