
Zmluva o poskytnutí služieb 
 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
 

Objednávateľ:  Liptovské múzeum v Ružomberku 
    Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50Ružomberok 
Zastúpený:  PhDr. Martin Krupa, riaditeľ múzea 
IČO:   35993154 
DIČ:   2020590363 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
Č. účtu:   7000481475/8180 

SK47 8180 0000 0070 0048 1475 
 
 
Zhotoviteľ:  LatenArt 

Petr Ondroušek  
Veliny 75, Holice 53401     
   

IČO:   67520731 
Bankové spojenie: Banka MONETA Money Bank, a.s.,  Vyskočilova 1422/1a,  

140 28 Praha 4 
Č. účtu:   192790413/0600 

CZ33 0600 0000 0001 9279 0413 
     
 

II. 
Predmet diela 

 
1. Predmetom diela je zabezpečenie kultúrno - vzdelávacieho podujatia v rámci 

realizácie projektu:  „Cesta za históriou – Havránok 2018“, ktorý podporil 
z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 

 
Zhotoviteľ zabezpečí program podľa nasledujúcich bodov:  

a) doba bronzová -odlievanie bronzu, ukážka odievania, zakladanie ohňa 
b) doba halštatská –kuchyňa, šperky, výroba textilu                                                      
c) doba laténska – zbrane, výroba textilu, šperky                                                           
d) doba rímska – vojenstvo – rímske légie, Germáni  
e)  kulty Keltov – obetný rituál, veštenie, lekárstvo                                             
f) včasný stredovek - odievanie, sklo                                                                               
g) vrcholný a neskorý stredovek- ukážka vojenstva    

 
V kultúrno-vzdelávacom podujatí zabezpečia realizáciu opísaného programu 
historické skupiny: 
1. Boii Pannonia     5. Cernunnos 
2. Celtica      6.  Leg.X 
3. LatenArt      7. Marobudum 
4. Via Fortis 
 



III. 
Cena za dielo 

 
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách ako cena pevná zmluvná: 
  

Celková cena s DPH 2000.- € (slovom: dvetisíc  EUR). 
 

2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu po poskytnutí služby na základe 
faktúry vystavenej zhotoviteľom. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového 
dokladu podľa platných právnych predpisov, ako aj názov a kód projektu.   
 

 
IV. 

Čas a miesto plnenia 
 
  
Miesto plnenia prác:   Archeoskanzen Havránok 
 
Termín poskytnutia služby:  7.7.2018 
 
  

V. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z  tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia 
vzájomnou dohodou.  
Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov riadne 
potvrdených a podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pre objednávateľa 2 vyhotovenia, 
pre zhotoviteľa 1 vyhotovenie. 
 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení. 
 
 
 
V Ružomberku dňa 27.06.2018       
 
 
 
 
 
 
 
O b j e d n á v a t e ľ      Z h o t o v i t e ľ  
 

 


