
1 

 

ZMLUVA O DIELO 
Č. OVO1-2012/001037- 5 

 

                     uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 

 

 

Objednávateľ:           Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 

Sídlo:                         Bratislava  

 

Zastúpený :                 Ing. Marek Vladár, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR, na          

základe  plnomocenstva č.:KM-OPVA2-2012/411-158 zo dňa 18. júla 

2012 

 

IČO:                          00 151 866               

 

DIČ:                           

 

Bankové spojenie :  Štátna pokladnica Bratislava 

 

Číslo účtu:               7000377723/8180         

 

/ďalej len „objednávateľ“ /           

 

 

a 

 

Zhotoviteľ :                AB FILM s.r.o. 

 

Sídlo  :                        Čečinová 14, 821 05  Bratislava 

 

Zastúpený :                 Július Ásványi, 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: 

 

Výroba tv.magazínu pod názvom „ POLÍCIA „ a dodanie do vysielania STV 2 4 x do mesiaca 

/ týždenník / v dĺžke 10 min. jeden diel, celkom 6 dielov  v r.2012 / začiatok vysielania október 

koniec vysielania december 2012/ a dodávka 2 ks DVD z každého odovzdaného diela.  

 

Čl. II. 

Čas , miesto a spôsob plnenia 

 

1. Termín na zhotovenie a odovzdania diela  sa určí dohodou zmluvných strán. 

 

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

 

3. Odovzdanie je dokonané momentom prevzatia diela objednávateľom t.j. MV SR 

a kontrolnou projekciou v RTVS (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. následovne: 

                 

         Cena za jednu vyrobenú, odvysielanú a reprízovanú reláciu / časť / je 

                               bez DPH ........................ 1. 666,5 EUR           

                               20% DPH........................... 333,3 EUR 

         spolu s           20% DPH........................1. 999,8 EUR 

 

         spolu za 6 častí bez DPH  ......................9.999,-   EUR 

                                 20%DPH  .......................1.999,80 EUR 

         spolu za 6 častí  vrátane DPH...............11.998,80 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 objed- 

návateľom , a na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. 

4. Zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru do sídla objednávateľa. 

5. Faktúra je splatná 30.deň po doručení do sídla  objednávateľa. 

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 opráv- 

nený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 
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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 dielo objednávateľovi na posúdenie a následne ho 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 

 

1. Vlastnícke právo k dielu, jej šírenie a nebezpečenstvo škody na diele prechádza na 

objednávateľa dňom prevzatia diela. 

 
 

Čl. VI. 

Kontaktná osoba objednávateľa 

                             

1. Vo veciach tejto zmluvy je za objednávateľa  oprávnený konať Mgr. Ingrid Stanová, 

riaditeľka komunikačného odboru MV SR.  

 

 

Čl. VII. 

Povinnosť mlčanlivosti 

 

1. Všetky údaje, ktoré obsahuje táto zmluva sa považujú za predmet obchodného tajomstva. 

Zmluvné strany považujú informácie, s ktorými prídu do styku pri plnení predmetu tejto 

zmluvy za predmet obchodného tajomstva, zaväzujú sa neposkytovať ich tretím osobám 

a nezneužívať ich. Poskytnúť tieto údaje resp. informácie tretej osobe môže zmluvná strana 

len predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany, ibaže ide o informácie, 

ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

      2.   Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.     
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Čl. VIII. 

Zmluvné pokuty 

 

 

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

     objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň 

     omeškania. 

 

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry zaplatí zhotoviteľovi  zmluvnú 

     pokutu vo výške 0,05 % 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. 

 

4. Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom na ktorý sa vzťahuje zmluvná 

     pokuta týmto nie sú dotknuté. Poškodená strana je oprávnená požadovať zaplatenie náhrady 

     škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

 

 

 

Čl. IX. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

 1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak  zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním 

     diela najmenej 30 dní a omeškanie nie spôsobené v dôsledku správania sa objednávateľa. 

 

 2.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že zhotoviteľ písomne oznámi, 

      že dielo nevykoná vôbec.   

 

3 Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej  

       zmluvnej strany.    

 

 

 

 

Čl. X. 

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. 
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4. Objednávateľ je oprávnený dielo použiť len v súvislosti s predmetom svojej činnosti a  

v tomto rozsahu vykonávať všetky majetkové práva autora. 

 

5. Zhotoviteľ ručí za správnosť a obsah diela. V prípade sporov nesie celú zodpovednosť za  

právne následky súvisiace so zverejnením diela. 

 

 

Čl. XI. 

Doručovanie 

 

1.  Doručením  sa rozumie prijatie zásielky stranou, ktorej bola adresovaná. 

 

 

Čl. XII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom jej  podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

 

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  

 

3.  Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať jedine formou písomných očíslovaných dodatkov 

      podpísanú oboma zmluvnými stranami. 

 

4.   Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

      Obchodného zákonníka a sním súvisiacimi predpismi. 

 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch  rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po  

dvoch  vyhotovenia. 

 

 

 

 

 

 

Za Objednávateľa:                                                       Za  Zhotoviteľa:  

V Bratislave, dňa......................2012                           V Bratislave, dňa..............................2012                                                                                                                     

                                                                                                                  

   ...............................................                                     . ....................................................... 

 

      Ing. Marek Vladár                                                                        Július Ásvanyi                                                         

      generálny riaditeľ                                                                               konateľ 

sekcie ekonomiky MV SR 

                                                                        

                                                                                                              
                                                                                                                           

 

 

 


