
Zmluva o dielo 
uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

 

 

 

 

1. Objednávateľ:      Základná umelecká škola 

 J. D. Matejovie 591, 033 01 Liptovský Hrádok 

    Zastúpený: Mgr. Bronislava Majerčíková – riaditeľka ZUŠ  

IČO: 37906526 

DIĎ: 2021773787 

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. Liptovský Hrádok 

Číslo účtu:              SK31 5600 0000 0016 4094 3001 

                                   (ďalej len objednávateľ) 

 

 

2. Zhotoviteľ: Marta Patschová 

 Hradná 529/7, 033 01 Liptovský Hrádok 

ČOP : SJ  800 461 

 Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu: SK72 0900 0000 0000 5654 2917 

                                   (ďalej len zhotoviteľ) 

                                               
 

Čl. I. 

Predmet dohody 

 

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu, 

predmetom ktorého je vykonanie diela – vyhotovenie filmového dokumentu  : 

                                    ZUŠ(PARADA) U  VÁS  DOMA 

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo 

podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a 

objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a 

riadne vykonané dielo prevziať. 

 

 

 

Čl. II. 

Cena za vykonanie diela 

 

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za 

vykonané dielo sumu vo výške  300,-  eur, slovom tristo eur. 

2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté všetky náklady na 

vykonanie diela ( práce aj náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác). 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotovoteľ nemá nárok účtovať 

si vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálu a pod. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1 

tohoto článku do  15.07.2020 bezhotovostne na účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

 



Čl. III. 

Termín plnenia diela 
 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne od 

      5.6.2020. 

2.   Zhotoviteľ priebežne informuje objednávateľa o realizácii a vytváraní diela. 

 

 

Čl. IV. 

Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa tejto zmluvy na svoje náklady. 

2. Zhotoviteľ udeľuje k vytvorenému dielu podľa tejto zmluvy povolenie na : 

a) Vyhotovenie rozmnoženiny diela 

b) Verejné rozširovanie originálu diela alebo ich rozmnoženiny za účelom propagácie 

ZUŠ 

c) Verejný prenos diela, t.z. najmä sprístupnenie na internet 

3. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni před dňom 

dokončenia diela. 

 

Čl. V. 

Zánik zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 5.6.2020 do  10.07.2020 

2. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom 

objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy 

objednávateľom zhotoviteľovi. 

 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

  

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov,  podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Občianského zákonníka. 

4. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 je určená pre zhotoviteľa a 1 

pre objednávateľa. 

 

 

 

Objednávateľ                                                                    Zhotoviteľ 

V Liptovskom Hrádku, dňa 5.6.2020                                V Liptovskom Hrádku, dňa 5.6.2020 

 

 

……………………………..                                                  …………………………….. 

Mgr. Bronislava Majerčíková                                                          Marta Patschová 

          riaditeľka ZUŠ 


