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Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov ( ďalej len „zmluva")
ČI. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno
: Liptovské múzeum v Ružomberku
Sídlo
: Š.N.Hýroša 10 ,034 50 Ružomberok
IČO:
: 35993154
DIČ:
: 2020590363
Oprávnený konať v mene/zastúpený : PhDr. Iveta Zuskinová , riaditeľka
Kontaktná osoba/ údaje
: Ing. Nad'a Somorová 044 5222485
/ďalej len „objednávateľ" /

Zhotoviteľ:
Obchodné meno/meno, priezvisko: RNDr. Ján Vlčko, CSc., - G.E.O.
Sídlo/bytom
Rovniankova 6, 851 02 Bratislava
IČO/DIČ
17 37 14 49/ 1025362437
Bankové spojenie:
VUB, a.s. Bratislava
Číslo účtu:
2520446953/0200
Oprávnený konať v mene/zastúpený: / ďalej len „ zhotoviteľ "/

ČI. II.
Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná práce súvisiace s realizáciou
projektu Príprava projektovej dokumentácie obnovy hradu Likava-NKP 316/1-28 - I. Etapa :
- prípravná dokumentácia
- zameranie skutkového stavu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi za práce súvisiace s realizáciou
projektu Príprava projektovej dokumentácie obnovy hradu Likava - NKP 316/1-28 - I. Etapa
dojednanú cenu podľa čl. IV tejto zmluvy.
ČI. III.
Doba a miesto vykonania diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce uvedené v Čl. II a odovzdať ho objednávateľovi
v lehote do 15. 12.2011.

Čl. IV.
Zmluvná cena, platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene vo výške 4 000.- € (slovom štyritisíceur)
z toho :
prípravná dokumentácia 2 500 €
zameranie skutkového stavu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky

1 500 €

2.
Dohodnutá cena je cenou konečnou a jej zmena je prípustná len po predchádzajúcej písomnej
dohode oboch zmluvných strán.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu na základe faktúry
vystavenej zhotoviteľom po vykonaní dohodnutého rozsahu so splatnosťou 7 dní odo dňa
doručenia faktúry objednávateľovi, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

ČI. V.
Sankcie
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia a neodovzdá zhotovené dielo
objednávateľovi v dobe dohodnutej touto zmluvou, objednávateľ môže od neho
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý
deň omeškania.
ČI. VI.
Skončenie zmluvy
Zmluvný vzťah je možné skončiť:
1. Písomnou dohodou zmluvných strán.
2. Odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu, ak zhotoviteľ poruší svoje zmluvné
povinnosti podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvných povinností
zhotoviteľa sa považuje najmä porušenie povinností uvedených v čl. 5 ods. 2 tejto zmluvy
3. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody voči
zhotoviteľovi.

ČL VII.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomnej dohody oboch zmluvných
strán formou dodatku.
2. Zmluva
nadobúda
platnosť
a účinnosť
okamihom
jej podpísania oboma
zmluvnými stranami, od ktorého sú účastníci prejavmi svojej vôle podľa tejto zmluvy
viazaní.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy pred
jej podpísaním podrobne oboznámili, že mu porozumeli a že táto zmluva je prejavom
ich pravej a slobodnej vôle, čo na znak svojho bezvýhradného súhlasu s celým jej
obsahom nižšie potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch
pre zmluvnú stranu.

rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom

G.E.O.

V Ružomberku 15.8 j. 2011

Za objednávateľa:

RNDr. Ján Vlčko, CSc.
Rovniankova 6, 851 02 Bratislava
IČO: 17371449

