
ZMLUVA O DIELO 
Č . 4 3 / 2 0 1 8 

uzatvorená podľa § 536 Zákona č.513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka 
v p la tnom znení 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1 .1 . Objednávateľ: Podtatranské múzeum v Poprade 
Sídlo: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
Zastúpený: PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, 

riaditeľka múzea 
IČO: 37781171 
DIČ: 2021453390 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK58 8180 0000 0070 0051 9592 
Tel.: 052/772 19 24 
E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk 

1. 2. Zhotovi teľ : BRICK PARTNERS, s.r.o., Zapísaná na Okresnom súde Prešov, 
odd. Sro, vl.č.36702/P 

Zastúpený: Mgr. Miroslav Slavkovský, konateľ 
Sídlo: Švábovce 155, 059 12 Švábovce 
IČO: 51805294 
DIČ: 2120800770 
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa 
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0051 4716 1602 
E-mail: slavkovsky@thebricks.sk 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť objednávateľovi predmet zmluvy: 
"Vytvorenie v i r tuá lnych a interaktívnych prvkov v rámci r iešenia mult imediálnej 
prezentácie novej expozície „Poprad a okol ie v zrkadle vekov" , časť pro jektu 
Využit ie údajov z digital izácie zb ierkových predmetov v mul t imediálnej prezentáci i 
novej expozície. Zhotoviteľ prehlasuje, že má na technickú realizáciu tohto diela všetky 
potrebné povolenia a vzdelanie a že spracuje predmetné dielo v súlade s touto zmluvou. 
Výhradným vlastníkom práv na použitie a prezentáciu tohto diela je výlučne objednávateľ. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy po technickej stránke zrealizuje na základe 
dodanej obsahovej náplne, dokumentácie a podkladov. 

2.2.1. Rozšírenie multimediálnej časovej osi o digitalizované zbierkové predmety v obrazovej a 
textovej podobe, ktoré je potrebné odborne spracovať do 3D podoby na základe údajov, 
ktoré múzeum získalo prostredníctvom digitalizácie zbierkových predmetov v rámci 
projektu "Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK". Takto 
spracované 3D zbierkové predmety budú doplnené do existujúcej časovej osi, ktorá bude 
prezentovaná na dotykových obrazovkách. 
V rozsahu: 

Podklady získané prostredníctvom digitalizácie zbierkových predmetov v rámci 
projektu "Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK" 
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spracovať do podoby 3D modelov (interaktívnych modelov, animácií) a videí 
(krátkych "šotov"), ktoré budú prezentované jednotlivo podľa zbierkových fondov 
zastúpených na časovej osi, ktorá bude na tieto úkony uspôsobená. 

Doplniť časovú os o vrstvu s aktívnymi ikonami - Príroda, História, Archeológia 
(ktoré budú rozšírené o odbory - zbierkové fondy (paleontológia, príroda, etnografia, 
umenie a pod.) a o spracované 3D modely a animácie. 

Súčasťou diela bude aj textová časť a vymenovanie autorského kolektívu. 

Predmetom zmluvy je aj inštalácia spracovaných výstupov na dotykové obrazovky. 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať komplexne spracované dielo v podobe 
odprezentovateľnej v novej expozícii na jednotlivých zariadeniach - dotykové obrazovky. 

2.4. Zhotoviteľ, realizátor technickej stránky diela sa zaväzuje, že po realizácii a odovzdaní 
kompletného diela, toto dielo inak nepoužije, nebude prezentovať inde. Hotové dielo sa 
stáva výlučne vlastníctvom objednávateľa. Zhotoviteľ dodá všetky spracované dáta na 
zvlášť určenom nosiči (interaktívne modely - animácie, krátke "šoty" a pod). 

2.4. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje: 

Spracovať podklady po odbornej a obsahovej stránke v kvalite a rozsahu potrebnom 
na spracovanie údajov a poskytne ich zhotoviteľovi v adekvátnej forme. 

Podľa potreby poskytovať metodickú pomoc a konzultácie pri výkone a realizácii prác. 

Článok III. 
Čas plnenia 

3.1. Predmet diela bude realizovaný a dodaný objednávateľovi v dohodnutom termíne 
najneskôr do 03.12.2018 

Článok IV. 
Miesto plnenia 

4.1. Predmet plnenia diela v prospech objednávateľa - Podtatranského múzea v Poprade bude 
realizovaný v Poprade. 

Článok V. 
Dodacie podmienky 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v bezchybnom stave na 
základe odovzdávacieho protokolu. 

5.2. Zhotoviteľ odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi na externom hardisku, s kompletnými 
prístupom, inštrukciami a školením 3 zamestnancov múzea ako s dielom zaobchádzať, 
ovládať jeho fungovanie a tým aj jeho sprostredkovanie a sprístupnenie verejnosti na 
adrese sídla objednávateľa. 



Článok VI. 
Cena diela 

6.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách. 

6.2. Cena za poskytnutie predmetu zákazky obsahuje všetky oprávnené náklady, ktoré vznikli 
zhotoviteľovi v súvislosti so zhotovením diela podľa ČI. II., v dohodnutom čase plnenia 
podľa ČI. III. a miesta plnenia podľa ČI. IV. tejto zmluvy. 

6.3. Celková dohodnutá cena za dielo je: 4 000,00 € slovom štyritisíc eur s DPH. 

6.4. Zmluvní partneri nie sú platcami DPH. 

Článok VII. 
Platobné podmienky 

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu diela, podľa článku: 2.2. tejto zmluvy, 
po odovzdaní a prevzatí diela, na základe zmluvy o dielo č. .../2018 a to bankovým 
prevodom v lehote do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Cena je zaplatená včas, ak 
je pripísaná na bankový účet zhotoviteľa v posledný deň splatnosti faktúry. 

7.2. Celková dohodnutá cena za dielo je: 4 000,00 € slovom štyritisíc eur. Suma bude zaplatená 
v dvoch platbách. Jedna platba vo výške 3 800,00 €, slovom tritisícosemsto eur, tieto 
finančné prostriedky pochádzajú z dotácie udelenej Fondom na podporu umenia (z 
verejných zdrojov Slovenskej Republiky), čo predstavuje 95% financovania z celkovej 
sumy. Druhá platba vo výške 200,00 € slovami dvesto eur čo predstavuje 5% financovania 
z celkovej sumy bude hradená z vlastných zdrojov, z prostriedkov Podtatranského múzea v 
Poprade (Objednávateľa). 

Článok VIII. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

8.1. Zhotovíte!' zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v rozsahu tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ preberá záruku za dielo. 

8.2. Záručná doba na zhotovené dielo je 24 mesiacov od dátumu jeho odovzdania 
objednávateľovi. 

8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky prípadné škody na predmete zmluvy až do 
odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi. 

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady predmetu diela na vlastné náklady, bez zbytočného 
odkladu. Odstraňovať vady diela začne zhotoviteľ najneskôr do 3 dni po písomnom vyzvaní 
objednávateľa na odstránenie vád. 



Článok IX. 
Zmluvné pokuty 

9.1. Ak zhotoviter nesplní svoj záväzok zhotoviť a dodať predmet diela 
v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 
dohodnutej ceny plnenia zmluvy za každý deň omeškania. 

9.2. Ak objednávateľ je v omeškaní s plnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za 
každý deň meškania. 

10.1. Zhotoviter prehlasuje, že je spôsobilý a má oprávnenie na zhotovenie predmetu diela. 

10.2. Zhotoviter prehlasuje, že v uvedenej cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky náklady 
súvisiace s realizáciou predmetu diela. 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

11.1. Právny vzťah z tejto zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

11.2. Prípadná zmena rozsahu a obsahu predmetu zmluvy môže byť urobená písomným 

V Poprade, /Q,. íofP V Poprade, <'é. K 70<? 

Za objednávateľa: Za zhotovitera: 
VRTNERS, s. 

>slav Slavkovsk; 

Podtatranské múzeum iwŕžoprade BRICK PARTNERS. s 

PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová Mgr. Miroslav Slavkovský 


