Zmluva o dielo
uzavretá podľa §§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Sídlo: Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31297927
DIČ: 2021432798
Štatutárny orgán: Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka múzea
Telefón: 053/442 37 57
Fax: 053/442 27 57
E-mail: muzeumspisa@muzeumspisa.com
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Ústav technológií a inovácií, s. r. o.
IČO: 46 190 597
DIČ: 2023313677
Sídlo: Staré Grunty 3384/16, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 74802/B
Štatutárny orgán: Ing. Tatiana Matušková, konateľ
Telefón: 0902 939 343
E-mail: matuskova@utai.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I
Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov
1. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
a) dielom:
- vytvorenie videa podľa požiadaviek a podľa pokynov objednávateľa a jeho následná implementácia do
zariadenia virtuálnej reality pričom súčasťou diela je aj dodanie systému virtuálnej reality (VR okuliare,
mobilný telefón, stojan na zavesenie headsetov) v počte a špecifikácii podľa Cenovej ponuky – Príbeh
jedného ateliéru zo dňa 10.07.2020, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy,
- vytvorenie aplikácie do dotykovej obrazovky podľa pokynov, podkladov a požiadaviek objednávateľa
v počte a špecifikácii podľa Cenovej ponuky – Príbeh jedného ateliéru zo dňa 10.07.2020, ktorá je prílohou
č. 1 tejto zmluvy,
- vytvorenie animácií do aplikácie dotykovej obrazovky v počte a špecifikácii podľa Cenovej ponuky – Príbeh
jedného ateliéru zo dňa 10.07.2020, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy.
b) miestom odovzdania diela: sídlo objednávateľa.
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Článok II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve vykoná pre objednávateľa na vlastné nebezpečenstvo a na svoje náklady dielo a záväzok
objednávateľa,
že riadne a včas dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pri vykonávaní diela.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa
vykoná dielo riadne a včas.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví dielo podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa
v rozsahu a kvalite podľa platných právnych predpisov pre túto činnosť, platných technických predpisov a
noriem v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy uvedeného v tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a na vysokej
profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto
zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa a pokynmi objednávateľa.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi súčinnosť v potrebnom
rozsahu. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje, že na požiadanie zhotoviteľa odovzdá zhotoviteľovi ďalšie potrebné
údaje, podklady, vyjadrenia, stanoviská, ktoré má objednávateľ k dispozícii a ktorých potreba vznikne
v priebehu realizácie diela. Taktiež sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ pre potreby realizácie diela
zabezpečí režiséra ako aj ďalšie osoby potrebné pre to, aby zhotoviteľ mohol dielo riadne realizovať.
Objednávateľ je povinný všetky tieto veci zabezpečiť najneskôr do 15.08.2020.
5. V prípade, ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť podľa bodu 3 a 4 tohto článku
zmluvy, a toto spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa na diele, zhotoviteľ je oprávnený o tento čas predlžiť lehotu
odovzdania diela.
6. Zhotoviteľ má vlastnícke právo k dielu až do úplného splnenia všetkých platobných povinností
objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy. Pokiaľ objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nesplatí všetky svoje
platobné povinnosti podľa tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo dodaný predmet diela zobrať späť, či inak jeho
používanie objednávateľovi znemožniť.

Článok IV
Vykonania diela
1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva
dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ
odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom.
2. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym
vyhotovením diela, a to aj priebežne počas realizácie diela po zistení predmetného nedostatku.
3. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi odovzdať všetky potrebné podklady tak, aby zhotoviteľ mohol
zhotoviť dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ svoju povinnosť vykonať dielo splní jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela
objednávateľovi v mieste odovzdania.
5. Zhotoviteľ je povinný dielo riadne ukončiť a predmet diela objednávateľovi odovzdať v mieste
odovzdania najneskôr do 15.10.2020.
6. Lehotu odovzdania predmetu diela je možné predĺžiť o čas, počas ktorého zhotoviteľ nemohol vykonávať
práce na diele z dôvodu vyššej moci, alebo z dôvodov na strane objednávateľa.
7. Objednávateľ je povinný dielo prevziať, ak dielo bolo zhotoviteľom riadne a včas ukončené.
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Článok V
Licencia
1. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi k dielu (ďalej len „autorské dielo“), licenciu (súhlas) na použitie
autorského diela v zmysle autorského zákona v rozsahu nasledovných majetkových práv:
a) vyhotovenie rozmnoženiny autorského diela alebo jeho časti v neobmedzenom počte pre zabezpečenie
riešenia svojich úloh,
b) verejné rozširovanie originálu autorského diela, vrátane uvedenia celého obsahu autorského diela, ktoré
bude odovzdané objednávateľovi ako výsledok plnenia predmetu tejto zmluvy, alebo jeho podstatnej
časti na verejnosti rozširovaním ich rozmnoženín, nájmom, prepojením alebo iným spôsobom prenosu, v
rozsahu potrebnom pre zabezpečenie riešenia svojich úloh,
c) zaradenie autorského diela alebo jeho častí do súborného diela,
d) verejné vystavenie autorského diela,
e) verejné vykonanie autorského diela.,
f) verejný prenos autorského diela.
2. Objednávateľ je tiež oprávnený spracovať autorské dielo alebo jeho časť - alebo ho adaptovať, prekladať
v akomkoľvek rozsahu, spojiť s iným dielom. Pri spracovaní, preklade, adaptácii alebo spojení autorského
diela, alebo jeho časti s iným dielom nie je objednávateľ povinný uvádzať zhotoviteľa ako zdroj použitých
informácií.
3. Objednávateľ je oprávnený udeliť súhlas na použitie autorského diela v rozsahu udelenej licencie aj iným
tretím osobám pre zabezpečenie riešenia ich úloh.
4. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na udelení licencie v zmysle tejto zmluvy v neobmedzenom
územnom rozsahu. Použitie licencie nie je teritoriálne obmedzené pre územie SR.
5. Licencia na použitie autorského diela sa udeľuje na neobmedzený čas.
6. Odmena za udelenie licencie podľa tohto článku zmluvy je zahrnutá v cene predmetu zmluvy.
7. Právo na použitie autorského diela alebo jeho časti v zmysle tohto článku zmluvy objednávateľ nadobúda
dňom úplného zaplatenia ceny diela.
8. Zhotoviteľ nesmie udeliť akejkoľvek inej tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený touto
licenciou objednávateľovi a je povinný sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil licenciu
objednávateľovi.
9. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek neautorizovanú zmenu diela vykonanú objednávateľom
alebo treťou osobou poverenou objednávateľom.

Článok VI
Cena diela, platobné a fakturačné podmienky
1. Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 26 972,40 eur s DPH.
3. Cena za vykonanie diela sa platí prostredníctvom banky alebo pobočky zahraničnej banky na účet
zhotoviteľa, a to na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi so splatnosťou
faktúry 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
4. Cena za vykonanie diela bude vyplatená v dvoch splátkach:
1.splátka:
Cena bez
Cena s DPH
č. Položky
Množstvo
mj
cena/mj
DPH
20%
1. Virtuálna realita
1
set
5 790,00 €
5 790,00 €
6 948,00 €
2. Technika - VR okuliare + mobilný telefón

3

set

954,00 €

2 862,00 €

3 434,40 €

3. Stojan na zavesenie headsetov

1

ks

450,00 €

450,00 €

540,00 €

6. Dotyková obrazovka

1

ks

1 333,34 €

1 333,34 €

1600,00 €
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- prvá splátka vo výške 12 522,40 € s DPH bude uhradená na základe vystavenej faktúry od zhotoviteľa do 14
dní od doručenia faktúry.
2. splátka:
č. Položky
4. Výroba aplikácie do dotykovej obrazovky

Množstvo

mj

cena/mj

1

set

5 186,66 €

Cena bez
DPH
5 186,66 €

Cena s DPH
20%
6 224,00€

5. Výroba animácií do aplikácie
3
set
2 285,00 €
6 855,00 €
8 226,00 €
- druhá časť vo výške 14 450,-€ s DPH bude uhradená po odovzdaní diela objednávateľovi do 14 dní na
základe vystavenej faktúry od zhotoviteľa.

Článok VII
Zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa na ňom
vyskytnú do uplynutia záručnej doby.
2. Záručná doba je 24 mesiacov.
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu diela objednávateľom, alebo dňom, keď
objednávateľ poruší zmluvu tým, že predmet diela od zhotoviteľa včas neprevezme.
4. Strany sa dohodli, že dodanie diela s vadami je porušením zmluvy nepodstatným spôsobom, pre ktoré je
zhotoviteľ povinný podľa svojej voľby
a) vadu bezplatne odstrániť, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, alebo
b) bezplatne vymeniť vadnú vec za bezvadnú, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, bezplatne vymeniť
vadnú súčasť za bezvadnú súčasť, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
5. Dodatočnou primeranou lehotou, ktorú je objednávateľ povinný poskytnúť zhotoviteľovi podľa
§ 437 ods. 3 Obchodného zákonníka je najmenej 30 dní.
6. Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku najneskôr v deň jeho
prevzatia.
7. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela
a) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, alebo
b) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti
pri prehliadke uskutočnenej podľa bodu 6 tohto článku zmluvy, alebo
c) bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti,
najneskôr však do 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu diela objednávateľom, alebo odo dňa, keď
objednávateľ poruší zmluvu tým, že predmet diela od zhotoviteľa včas neprevezme.
8. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela písomne.
9. Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak vady diela zhotoviteľovi neoznámil riadne a včas.

Článok VIII
Ukončenie zmluvy
1. Túto zmluvu zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy.
2. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
3. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje:
a) omeškanie zhotoviteľa s riadnym dokončením diela o viac ako 60 dní,
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b) opakované zhotovovanie diela zhotoviteľom v rozpore s pokynmi objednávateľa, a to aj napriek
písomnému upozorneniu objednávateľa.
4. Za podstatné porušenie zmluvy objednávateľom sa považuje neposkytnutie potrebnej súčinnosti pre
vykonanie diela podľa tejto zmluvy, a to ani na základe písomného upozornenia zhotoviteľa.

Článok IX
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sú povinné navzájom spolupracovať, keď to v záujme splnenia ich záväzkov možno
rozumne očakávať.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie týkajúce sa a vyplývajúce z tejto zmluvy, ako aj všetky
informácie týkajúce sa činnosti zmluvných strán o ktorých sa zmluvné strany dozvedeli podliehajú
mlčanlivosti. Povinnosť mlčanlivosti zostáva zachovaná aj po ukončení tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa však
netýka skutočností, ktoré sú zmluvné strany povinné zverejniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
3. Právne vzťahy zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch.
5. Na zmenu, doplnenie a zrušenie tejto zmluvy dohodou sa vyžaduje písomná forma.
6. Strany zmluvy vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že vyjadruje ich skutočnú vôľu,
ktorá je skutočne daná, slobodná, vážna a bez omylu a je plne v súlade s ich úmyslom sledovaným nimi pri jej
uzavretí, a preto ju podpisujú.
7. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.
V Spišskej Novej Vsi, dňa DD.MM.RRRR

V Bratislave, dňa DD.MM.RRRR

________________________________
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka múzea
objednávateľ

________________________________
Ústav technológií a inovácií, s. r. o.
Ing. Tatiana Matušková, konateľ
zhotoviteľ
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