Zmluva o zhotovení veci na zákazku
uzatvorená podľa § 644 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

Zhotoviteľ:
Meno a Priezvisko (obchodné meno):
Bydlisko (sídlo):
IČO:
Číslo účtu (IBAN):
Banka:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu (IBAN):
Banka:
(ďalej len „objednávateľ“)

Mgr. Kristýna Urbanová
Dvořákova 1336, 565 01 Choceň
3435512
CZ4308000000001170985003
Česká spořitelna

Liptovské múzeum v Ružomberku
Š.N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
359 931 54
202 059 0363
SK47 8180 0000 0070 0048 1475
Štátna pokladnica

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o zhotovení veci na zákazku (ďalej len „zmluva“):

Článok I
Úvodné ustanovenia
Pre projekt „Obraz osídlenia Liptova od praveku do dobu dejinnú v novovybudovanej
expozícií archeológie v Liptovskom múzeu v Ružomberku.
Projekt podporený Fondom na podporu umenia na rok 2017 a spolufinancovaný ŽSK v Žiline.
1. Zhotovením veci sa na účely tejto zmluvy rozumie vytvorenie autorského návrhu
rekonštrukcie odevov (rešerš, spracovanie návrhu, vizualizácie) a zhotovenie šiestich
rekonštrukcií dobových kostýmov, vrátane obuvi a doplnkov (šperky, zbrane) podľa
nasledujúceho popisu:
Rekonštrukcia odevu – mladopaleolitický lovec (odev a doplnky)
Rekonštrukcia odevu – eneolitická poľnohospodárka (odev a doplnky)
Rekonštrukcia odevu – lužická žena (odev a doplnky)
Rekonštrukcia odevu – keltská rodina (muž, žena, dieťa; odev a doplnky)
(ďalej len „vec“).
2.

Vec sa považuje za riadne odovzdanú od okamihu, kedy objednávateľ potvrdí prevzatie
veci svojím podpisom na odovzdávacom a preberacom protokole.

Článok II
Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok stanovených touto
zmluvou zhotoviť pre objednávateľa vec špecifikovanú v článku I. bode 1. tejto zmluvy a
objednávateľ sa zaväzuje zhotovenú vec od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi
dohodnutú cenu za jej zhotovenie špecifikovanú v článku V. tejto zmluvy.

Článok III
Zhotovenie a odovzdanie veci
1.

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť pre objednávateľa vec na vlastné náklady a na vlastné
nebezpečenstvo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní veci postupovať s odbornou starostlivosťou
a dodržiavať všetky príslušné záväzné technické normy, ktoré sa na zhotovovanie veci
vzťahujú.

2.

Zhotoviteľ je oprávnený dať vec na vlastnú zodpovednosť zhotoviť tretej osobe.

3.

Zhotoviteľ je povinný obstarať materiál a iné prostriedky potrebné na zhotovenie veci.
Kúpna cena tohto materiálu a prostriedkov je zahrnutá v cene za zhotovenie veci.

4.

Zhotoviteľ môže rekonštrukcie zhotoviť aj postupne, najneskôr do 4.12.2017 a najneskôr
v tento deň ich aj odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcej ústnej
dohode s objednávateľom vec zhotoviť a odovzdať aj pred týmto dátumom, prípadne
môže jednotlivé veci odovzdať rovnako postupne.

5.

Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi za účelom zhotovenia veci potrebnú
súčinnosť, najmä odborné poradenstvo (informácie) a dokumentáciu potrebnú k výrobe
rekonštrukcií. V prípade, ak objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť neposkytne,
zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku zhotoviť a odovzdať vec, a to
počas celej doby, v ktorej je objednávateľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti
poskytnúť súčinnosť.

6.

Miestom odovzdania veci je budova Liptovského múzea v Ružomberku, Nám. Š.N.
Hýroša 10, Ružomberok, kam ich zhotoviteľ v danom termíne dopraví. So súhlasom
objednávateľa môže zhotoviteľ vec objednávateľovi odovzdať aj na inom vhodnom
mieste.

7.

Prevzatie veci objednávateľ zhotoviteľovi písomne potvrdí podpisom odovzdávacieho
a preberacieho protokolu. Bez písomného potvrdenia nie je zhotoviteľ povinný vec
odovzdať.

Článok IV
Nebezpečenstvo škody na veci a vlastnícke právo k veci
1.

Nebezpečenstvo škody na veci znáša až do okamihu odovzdania veci zhotoviteľ.
Odovzdaním veci prechádza nebezpečenstvo škody na veci na objednávateľa.

2.

Vlastníkom veci je až do okamihu odovzdania veci zhotoviteľ. Odovzdaním diela
prechádza vlastnícke právo k vykonanému dielu na objednávateľa.

Článok V
Cena za zhotovenie veci
1.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie veci vo výške
stanovenej dohodou zmluvných strán v sume 300 EUR, slovom tristoeur, s DPH za
autorský návrh rekonštrukcie odevov a 4600 EUR, slovom štyritisícšestoeur za
rekonštrukciu odevov vrátane doplnkov, spolu 4900 eur, slovom štyritisícdeväťstoeur.

2. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za zhotovenie veci vzniká okamihom odovzdania
veci.
3. Cenu za zhotovenie veci zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 15.12.2017 a to
formou bezhotovostného prevodu na bankový účet zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť jeden
deň po zverejnení na webovom mieste objednávateľa .
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných
strán písomnými dodatkami.

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane zhotoviteľ a jeden
objednávateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva
vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu
vlastnoručne podpisujú.

V ......................... dňa .........................

Za Zhotoviteľa:

Mgr.Kristýna Urbanová
.......................................................
Meno a Priezvisko

Za objednávateľa:
Mgr.Martin Krupa
riaditeľ
Liptovské múzeum v Ružomberku
.......................................................
obchodné meno

