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ZMLUVA O DIELO
02 / 2019

uzavretá v zmysle & 536 a násl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:
]. Objednávateľ: Rozpočtová organizácia LUKUS / Mestské múzeum

Lučenec
Štatutárny zástupca: Mgr. Tomáš Belko - riaditeľ
Sídlo: Ul. Dr. Herza 240/1, 984 01 Lučenec
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s., pobočka Lučenec
IBAN: SK 35 5600 0000 0060 5867 3002
IČO: 42313902
DIČ: 2120186662

Zriadenie: zríaďovateľská listina Mestskej rozpočtovej organizácie LUKUS č.34, zo dňa

18.03.2014, zriaďovacia listina Mestského múzea Lučenec Uznesenie MsZ v Lučenci č.

115/2016 zo dňa 19. júla 2016, zápis do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky ku
dňu 16.12.2016 pod reg. č.: RM 106/2016.
Zástupca oprávnený konať vo veciach zmluvných: Mgr. Andrea Moravčíková —

vedúca Mestského múzea Lučenec.

ďalej len ..objednávatel'“

. Zhotoviteľ: Marta Ulická
Adresa: ' _

Rodné číslo:

ďalej len „zhatovíľel'“

Čl. 1

Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť V rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávateľa podklady, a návrhy buletinu k výstave v Mestskom múzeu Lučenec

„Nežná 30“. Za kvalitu prác je zodpovedný zhotoviteľ.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednaná spolupôsobenie.
Zhotoviteľ je povinný služby podľa tejto zmluvy vykonávať osobne.
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ČLH
Termíny plnenia a vykonania diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví objednávateľovi umelecké dielo v termíne do
17.11.2019 s doručením na spomienkovú manifestáciu dňa 17.11. 2019.
Miesto odovzdania predmetu zmluvy bude Radnica na ulici Dr. Herza č. 240/1 - objekt
v správe Rozpočtovej organizácie LUKUS v Lučenci a za objednávateľa predmet zmluvy
prevezme Mgr. Andrea Moravčíková.

ůJu
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na odmene vo výške 100,- €, (slovom sto eur). Zmluvné strany
sa dohodli, že cena za dielo bude uhradená zhotoviteľovi po podpísaní tejto zmluvy
oboma zmluvnými stranami v hotovosti. Uvedená cena je cenou konečnou, t. j zahŕňa aj

prípadné práce naviac.

ČLJV
Odstúpenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na možnosti odstúpiť od zmluvy iba zdôvodu porušenia
povinnosti druhej strany, vyplývajúcich zObchodne'ho zákonníka alebo tejto zmluvy.
Odstúpenie musí mat" písomnú formu.
V prípade ods ' """vv. oprávnená strana má nárok na náhradu škody vo výške
preukázateľn ' _túpenia od zmluvy.

ČLV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude dodávateľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy,
môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne zcelkovej ceny
diela. Zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s cenou diela.
Ak je objednávateľ v omeškaní s platením ceny diela, môže si u neho dodávateľ uplatniť
úrok z omeškania na výške 0,05 % denne 2 dlžnej sumy.
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Cl. VI
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená výlučne formou písomných a očíslovaných
dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Zmluvou neupravené otázky sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu.
Obj ednávateľ obdrží dve vyhotovenia a dodávateľ dve vyhotovenia.
Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo z časti účinné, alebo neskôr
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá pokiaľ je to právne
možné sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto
zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (v zmysle 5 47a Zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení).
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá
po ich vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez tiesne
a nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
V súlade s nariadením GDPR a zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zhotoviteľ súhlasí so spracovaním
osobných údajov Mestským múzeom Lučenec za účelom uzavretia zmluvy o dielo.

Marta Uli ká Mgr. Tomáš Belko
zhotoviteľ riaditeľ R.O. LUKUS


