uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
ako aj podľa § 91, § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znen
(ďalej len „zmluva“

medz
Objednávateľ:

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

sídlo
štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie
IBAN:
Kontaktná osob
vo veciach realizácie zmluvy
Kontaktná osoba
v zmluvných veciach:
(ďalej len „objednávateľ“

Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka múzea
3129792
202143279
štátna pokladnic
SK60 8180 0000 0070 0018 4518

Zhotoviteľ:

VEVERKA s.r.o.

právna forma
sídlo:
štatutárny orgán
IČO
DIČ
IČ DPH
bankové spojenie
IBAN:
kontakt
(ďalej len „zhotoviteľ“

Ing. Zuzana Krempask
Ing. Zuzana Krempask

spoločnosť s ručením obmedzený
Rohozná 2, 97656 Pohronská Polhor
Mgr. art. Dušan Veverka (konateľ
5130851
212067110
SK212067110
Slovenská sporiteľňa, a.s
SK83 0900 0000 0051 4064 4847
dusanveverka@gmail.com / +421 908 935 08

(spolu aj ako „zmluvné strany“

Preambul
Obsahom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiaca s vykonaním diela bližšie
špeci kovaného v čl.I tejto zmluvy a tiež udelenie súhlasu zhotoviteľa nadobúdateľovi na použitie diela
(licencia) spôsobom a za podmienok dohodnutých v čl.V tejto zmluvy.
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Zmluva o dielo a Licenčná zmluv

Čl.
Predmet zmluv
1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo:
„Realizácia ďalšej etapy expozície História Spiša“ v Múzeu Spiša v Spišskej Novej
Vsi, v objekte Provinčného domu v zmysle výzvy na predkladanie ponúk na poskytnutie služby
predmetu zákazky č.p.: 117/2021/02, na základe dodaných podkladov a konzultácií s odbornými
pracovníkmi múzea. (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa vyplatiť zhotoviteľovi dohodnutú
odmenu
Čl. I
Špeci kácia diel
2.1 Všetky navrhované zariadenia, a všetka použitá technika v expozíciách musia spĺňať platné
technické a iné normy
2.2 Členenie expozičných celkov musí vychádzať zo základného priestorového rozčlenenia
určeného vypracovaným scenárom k stálej expozícii a priestorovým usporiadaním miestností určených
na expozíciu. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že je oboznámený so scenárom stálej
expozície a pôdorysom expozičných priestorov a zaväzuje sa ich rešpektovať
2.3 Miesto realizácie diela: sídlo objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Miesto odovzdania
diela: sídlo objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy
2.4 Termíny realizácie diela sú dohodnuté zmluvnými stranami nasledovne:
- zahájenie plnenia:
bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy
ukončenie plnenia:
29.10.2021
2.5 Dohodnuté termíny uvedené v bode 2.4 tohto článku zmluvy sú termíny najneskoršie
prípustné a neprekročiteľné. V prípade nedodržania termínov uvedených v bode 2.4 tohto článku zmluvy
je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 20 eur za každý deň
omeškania. Dohodnutá sankcia je zmluvná sankcia, jej uplatnením nie je dotknuté právo objednávateľa na
náhradu škody. Sankcia sa neuplatní v prípade, ak bude porušenie povinností preukázateľne spôsobené
vyššou mocou (požiar, povodeň, zemetrasenia a pod.).
Čl. II
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1 Zhotoviteľ
a) sa zaväzuje dielo vytvoriť na vlastné náklady, bez poskytnutia zálohy či preddavku, a podľa pokynov
objednávateľa
b) sa zaväzuje odovzdať celé dielo objednávateľovi do 29.10.2021, čo bude potvrdené na protokole o
odovzdaní a prevzatí diela, podpísanom oboma zmluvnými stranami
c) sa zaväzuje dielo vytvoriť podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase
d) sa zaväzuje rešpektovať a neprekročiť predpokladaný objem nančných prostriedkov, ktoré
objednávateľ môže do realizácie expozície investovať
3.2 Objednávateľ
a) odovzdá zhotoviteľovi podklady na spracovanie diela najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po
dni nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
b) je povinný zaplatiť zhotoviteľovi odmenu za riadne a včas vytvorené dielo podľa čl.IV tejto zmluvy
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3.3 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si vzájomne bezodplatne súčinnosť, ktorá predpokladá
úzku spoluprácu zhotoviteľa s autormi a zostavovateľom scenára expozície, v prípade potreby aj so
zhotoviteľom projektovej dokumentácie rekonštrukcie budovy, realizátorom stálej expozície alebo
realizátorom rekonštrukcie budovy.
Čl. IV
Cena a spôsob jej úhrad
4.1 Celková odmena za vytvorenie diela je, spolu suma vo výške 69 960,- € vrátane DPH
(slovom: šesťdesiatdeväťtisícdeväťstošesťdesiat EUR vrátane DPH)
4.2 Nárok na odmenu vzniká po odovzdaní riadne a včas vytvoreného diela zhotoviteľom do
15.11.2021 a schválení hotového diela objednávateľom, že dielo bolo vytvorené v súlade s jeho pokynmi,
čo bude potvrdené na protokole o odovzdaní a prevzatí diela podpísanom oboma zmluvnými stranami
4.3 Odmena za vytvorenie diela bude uhradená na základe doručeného účtovného dokladu –
faktúry vystavenej zhotoviteľom. Táto odmena je konečná a zhotoviteľ si nebude nárokovať žiadnu ďalšiu
odmenu.
4.4 Faktúra je splatná do 30 pracovných dní odo dňa jej vystavenia objednávateľovi. Odmena za
vytvorenie diela bude uhradená bezhotovostným prevodom na IBAN zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto
zmluvy.
4.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu
- číslo faktúry
- názov diela
- predmet úhrady
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa
- číslo zmluvy
- popis vytvoreného diela
- čiastku k úhrade spolu
- splatnosť faktúry
- musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene zhotoviteľa a opatrená pečiatkou
4.6 V prípade, že faktúra alebo podklady k faktúre nebudú zodpovedať požiadavkám uvedeným v
ustanoveniach tejto zmluvy, bude faktúra vrátená v lehote do 10 pracovných dní zhotoviteľovi a nová
lehota splatnosti začne plynúť od dátumu vystavenia novej, riadne vystavenej, respektíve opravenej
faktúry objednávateľovi. Pokiaľ faktúra nebude vrátená v uvedenej lehote, bude sa považovať za
odsúhlasenú
Čl.
Použitie diel
5.1 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi bezodplatne súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“)
akýmkoľvek spôsobom v zmysle § 19 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len
„Autorský zákon“), a to najmä na
a) spracovanie diela a použitie diela čí jeho častí ako aj jeho gra ckých častí na účely prezentácie
b) spojenie diela s iným dielom, rozšírením diela o ďalšie časti
c) zaradenie diela do databázy podľa § 131 Autorského zákona
d) vyhotovenie fotodokumentácie diela a zverejňovanie tejto dokumentácie
e) verejné rozširovanie diela, prevodom vlastníckeho práva, vypožičaním, nájmom
f) uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo propagáciou diela
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5.2 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu ako výhradnú, v neobmedzenom rozsahu a na
neobmedzený čas, to znamená, že zhotoviteľ nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela
udelený touto licenciou a je povinný sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú
licenciu, pričom výnimku tvorí, len prípad použitia na prezentáciu vlastnej autorskej tvorby
5.3 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej
licencie (sublicencia) podľa vlastného uváženia v súlade s dobrými mravmi.
5.4 Objednávateľ môže licenciu postúpiť tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom
zhotoviteľa
5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu bezodplatne
5.6 Zánikom objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z tejto licenčnej zmluvy na jeho
právneho nástupcu.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
6.1 Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v súlade s § 344 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Za podstatné porušenie
zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä jeho omeškanie s riadnym plnením predmetu zmluvy
podľa čl.I tejto zmluvy a tiež strata oprávnenia na výkon činnosti v zmysle predmetu tejto zmluvy. Účinky
odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane
6.2 Písomnosti v zmysle tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví
tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia
prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky
adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa,
zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie
6.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých dve
vyhotovenia dostane zhotoviteľ a dve vyhotovenia dostane objednávateľ
6.4 Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami
podpísanými oboma zmluvnými stranami
6.5 Vzťahy, ktoré nie sú osobitne upravené touto zmluvou, sa spravujú všeobecnými
ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení a zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. V prípade rozdielnosti
dátumov podpisov zmluvných strán sa za deň platnosti považuje neskorší dátum.
6.7 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľ
6.8 V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo
nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie je dotknutý
ostatný obsah zmluvy. Príslušné ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a účinným zákonným
ustanovením, ktoré je mu svojím významom, obsahom a účelom najbližšie
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6.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle
ani v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Spišskej Novej Vsi, dňa

V Bratislave, dňa

....................................................................
....................................................................
Ing. Zuzana Krempask
Mgr.art. Dušan Veverka
riaditeľka Múzea Spiša v Spišskej Novej Vs
konateľ VEVERKA s.r.o
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