ZMLUVA O DIELO

Uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v plnom znení
uzatvorená medzi:

Objednávateľ:

Liptovské múzeum
Adresa:

Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

Zastúpené:

PaedDr. Michalom Kovačicom, PhD. – riaditeľom

IČO:

35993154

DIČ:

2020590363

Banka:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK44 8180 0000 0070 0048 1432

BIC:

SPSRSKBA

/ďalej len objednávateľ/
Zhotoviteľ:

Liptov Lab s.r.o.
Adresa:

Bystrická cesta 2122, 034 01 Ružomberok

Zastúpené:

Mgr. Viktorom Mydlom – konateľom

IČO:

53 636 562

DIČ:

2121449187

Banka:

Fio Banka, a.s.

IBAN:

SK08 8330 0000 0022 0196 4745

BIC:

FIOZSKBAXXX

I.

Predmet diela

1. Predmetom diela je: poskytnutie zázemia a post-produkcie podcastu „Podcast
Liptovského Múzea“.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje dielo na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi
odovzdá dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo previať od zhotoviteľa a zaplatiť za
realizované práce zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

II.

Termín dodania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením zmluvy vo vopred dohodnutý deň poskytnutia
technického zázemia a následne ukončiť a odovzdať dielo v termíne najneskôr 7
kalendárnych dní po poskytnutí technického zázemia – nahrávania diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v termíne od 26.1.2022 do 31.12.2022 zhotoviteľ vykoná
dielo zadané v článku I. na základe požiadaviek a potrieb objednávateľa.
III.

Spôsob vypracovania predmetu plnenia

1. Obsah a forma diela musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Dielo bude odovzdané vo výslednej audio-vizuálnej podobe podľa dizajn manuálu
objednávateľa a to nasledovne: 1x elektronicky na digitálnom nosiči (CD, USB kľúč...)
a 1 x elektronicky využitím elektronického transferu.
IV.

Cena a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán a jej výška je 75 eur s DPH /62,5 eur bez DPH/ za každý jeden diel
podcastu, ktorý nepresahuje výslednú dĺžku 30 minút. V prípade dlhšej finálnej verzie
podcastu je cena navýšená o 2,5 eur za každú začatú minútu záznamu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude uhrádzané v čiastkach vždy za príslušný
kalendárny mesiac na základe protokolu súvisiaceho s predmetom diela.
3. Cena diela bude vyplatená po odovzdaní skompletizovaného diela zosumarizovaného
za kalendárny mesiac na základe protokolu v termíne do 15 dní od doručenia
a odsúhlasenia protokolu na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry
vystavenej zhotoviteľom.
4. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy podľa dohodnutých podmienok uvedených
v tejto zmluve od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi na jeho účet dohodnutú
sumu.
V.

Ostatné podmienky

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom termíne má
objednávateľ nárok uplatniť zmluvnú sankciu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za
každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením zmluvnej ceny pri dodržaní
podmienok zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ môže uplatniť zmluvnú sankciu vo výške
0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Prevzatím diela vlastníctvo prechádza so všetkými právami a povinnosťami na
objednávateľa.
VI.

Zánik zmluvy

1. Zmluva môže zaniknúť:
a. Splnením diela v dohodnutých termínoch a úhradou ceny diela,
b. odstúpením objednávateľa v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa,
c. dohodou zmluvných strán.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných otázkach, ktoré nie sú upravené podľa tejto zmluvy, sa právny vzťah riadi
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými právnymi predpismi
súvisiacimi s týmto právnym vzťahom.
2. Zmluvu možno meniť alebo ju rušiť iba písomne, a to formou dodatkov na základe
dohody zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť v deň
nasledujúcom po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa, v súlade s § 47a
ods. 1 Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak
súhlasu ju podpísali.
5. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, 1x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa.

V Ružomberku dňa 25.1.2022

_______________________

______________________

PaedDr. Michal Kovačic, PhD.

Mgr. Viktor Mydlo

Riaditeľ Liptovského Múzea

Konateľ Liptov Lab s.r.o.

