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 Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 
medzi zmluvnými stranami 

 
Objednávateľ: 
Galéria mesta Bratislavy 
Sídlo:    Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava 
IČO:    00179752 
DIČ:   2020801772 
IČ DPH :   SK2020801772 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:  SK3909000000005028001091 
(ďalej ako „GMB” alebo „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ 
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 
Sídlo:    Námestie Martina Benku 6, 811 07 Bratislava    
IČO:    45 737 932 
DIČ:   2023478259 
IČ DPH:  SK 2023478259 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:   2924894445/1100 
IBAN:    SK82 1100 0000 0029 2489 4445 
Zapísaná:  Obvodný úrad Bratislava, register neziskových organizácii č. OVVS-6352/373/2012-

NO 
(ďalej ako „Danubiana“ alebo „zhotoviteľ“) 
 
 
 

Preambula 
 

Táto zmluva je uzatváraná v súlade § 1 ods. 12 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, 
podľa ktorého nie je objednávateľ ako galéria zriadená v zmysle § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 206/2009 Z. z. 
o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov povinná pri zadávaní zákazky na tvorbu, 
výrobu, opravu alebo údržbu expozície alebo výstavy uplatniť postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní.  

 
Článok I 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy a záväzok 
objednávateľa zaplatiť za jeho vykonanie cenu uvedenú v čl. IV tejto zmluvy, a to všetko za podmienok 
uvedených v tejto zmluve.   
 

Článok II 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Danubiana sa zaväzuje zhotoviť pre GMB dielo spočívajúce v príprave a realizácii nižšie uvedených 

výstav pre objednávateľa a v jeho mene, najmä sa zaväzuje zabezpečiť prepravu umeleckých diel na 
miesto plnenia (dovoz – odvoz), v priestoroch určených objednávateľom podľa Článku VI tejto zmluvy 
zabezpečiť inštaláciu a odinštaláciu výstavy, kurátora, vernisáž, kultúrny program na vernisáži, ako aj 
zabezpečiť poistenie výstav a zhotovenie katalógu:  
a) Adam Szentpétery „Geo kódy“ - výstava obrazov, 
b) Peter Roller „Posolstvá“ - výstava obrazov a sôch, 
c) Karol Kállay „Nezabudnuteľní“ - výstava fotografií, 
d) Milan Lukáč - výstava obrazov a sôch 

(spolu ďalej len „Dielo“) 
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2. Dielo podľa bodu 1 tohto článku je bližšie špecifikované v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. 

 
3. GMB sa okrem záväzku zaplatiť odplatu za dielo podľa článku III tejto zmluvy ďalej zaväzuje:  

a) poskytnúť Danubiane súčinnosť potrebnú pre splnenie jej záväzkov voči GMB podľa tejto zmluvy, 
b) zabezpečiť na vlastné náklady propagáciu výstav, napr. prostredníctvom svojej webovej stránky 

alebo iným vhodným spôsobom, , 
c) prezentovať Danubianu ako Partnera výstav, a to na všetkých tlačových alebo elektronických 

dokumentoch týkajúcich sa jednotlivých výstav vyhotovených GMB. 
 
4. Danubiana sa okrem činností uvedených v bode 1 ďalej zaväzuje:  

a) prezentovať GMB ako Organizátora výstav, a to na všetkých tlačových alebo elektronických 
dokumentoch týkajúcich sa jednotlivých výstav, 

b) zabezpečiť súhlasy, resp. licencie od autorov výstav, ktoré sú súčasťou Diela na ich použitie.   
 

Článok III 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Cena za Dielo bola zmluvnými stranami dohodnutá v celkovej výške 30.000 EUR bez DPH (slovom 

tridsaťtisíc).   
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za Dielo vopred, a to na základe zálohovej faktúry vystavenej 

zhotoviteľom po uzatvorení tejto zmluvy, so splatnosťou 7 dní odo dňa doručenia faktúry, a to 
bezhotovostným prevodom na účet Danubiany IBAN SK82 1100 0000 0029 2489 4445.  

3. Cena za Dielo je konečná a úplná, a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s vykonaním diela. K 
úprave ceny za Dielo môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k tejto zmluve.  

 
Článok VI 

Miesto a čas plnenia 
 

1. Dielo bude vykonané v mieste dodania: priestory múzea moderného umenia DANUBIANA, Bratislava – 
Čunovo v termíne 16.11.2018 – 13.1.2019.   

 
Článok V 

Ostatné práva a povinnosti 
  

1. Zmluva je uzavretá na dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich pokiaľ 
nedôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy alebo k inej skutočnosti spôsobujúcej jej zánik. 

2. GMB je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, ak Danubiana nesplní svoju zmluvnú povinnosť vykonať 
Dielo na mieste a v lehotách podľa Článku VI tejto zmluvy. V prípade odstúpenia GMB od tejto zmluvy 
podľa predchádzajúcej vety je Danubiana povinná vrátiť GMB cenu za vykonanie Diela jej vyplatenú 
podľa Článku III. Nárok GMB na zmluvnú pokutu dojednanú podľa tejto zmluvy nie je týmto dotknutý.                                                                          

3. Danubiana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak GMB nesplní svoju zmluvnú povinnosť zaplatiť cenu 
diela v lehote splatnosti, najneskôr však do 31.10.2018.  

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, ak v odstúpení nie je 
uvedený neskorší dátum.  

5. Zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. 
6. V prípade nesplnenia záväzku vykonať Dielo na mieste a v lehotách podľa Článku VI tejto zmluvy, sa 

Danubiana zaväzuje zaplatiť GMB zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR.  
 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť 

nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom zmluvy ju podpisujú. 
2. Akákoľvek zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán formou číslovaných 

dodatkov k tejto zmluve. 
3. Osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a 

zaväzovať zmluvnú stranu svojím podpisom.  
4. Zmluvné strany si dohodli podľa § 262 Obchodného zákonníka, že ich záväzkové vzťahy vyplývajúce zo 

Zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Práva a povinnosti výslovne neupravené 
zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných 
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že vzájomné vzťahy týkajúce sa vád Diela, 
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vykonania Diela a nebezpečenstva škody na Diele sa spravujú ustanoveniami § 536 až 565 Obchodného 
zákonníka.  

5. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení 
nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a 
účel daného ustanovenia. 

6.  Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dvoch pre GMB a dvoch pre 
Danubianu. 

7.  Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali. 
8.  Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a 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.  

 
 
V Bratislave, dňa ...................................  V Bratislave, dňa ............................................... 
 
Galéria mesta Bratislavy DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 
 
 
 
 
_______________________   _________________________ 
PhDr. Ivan Jančár    JUDr. Vincent Polakovič 
riaditeľ      riaditeľ 


