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Zmluva 

na vytvorenie mobilnej aplikácie 

uzatvorená podľa §269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) 

 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín  

Zastúpený: Mgr. Michal Čajka, PhD., riaditeľ  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK57 8180 0000 0070 0048 0034 

IČO: 36145050 

DIČ: 2021442071 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ: LEGATO SYSTEMS, spol. s r. o. 

Sídlo: Panská 9, 811 01 Bratislava 

Zastúpená: Ing. Martin Vojtko, konateľ 

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 

IBAN: SK5411000000002624190972 

IČO: 35748311 

DIČ: 2020272672 

Registrovaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 17499/B 

 

(ďalej len „dodávateľ“) 
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1. Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom zmluvy je vytvorenie mobilnej aplikácie, ktorá umožní prezentáciu expozície 
„Lapidárium“ na Slanickom ostrove a doplňujúcich informácií k exponátom v zmysle ponuky 
dodávateľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť 
dodávateľovi za vytvorenie aplikácie cenu podľa bodu 3 tejto zmluvy. 

1.2. Ako súčasť vytvorenia aplikácie dodávateľ zabezpečí: 

- spracovanie podkladov od objednávateľa, konverzia a zalomenie pre zobrazenie 
v aplikácii 

- vytvorenie mobilnej aplikácie 

- otestovanie a publikovanie aplikácie 

1.3. Na základe akceptovania aplikácie podľa bodu 2.4 objednávateľom udeľuje dodávateľ 
licenciu na používanie aplikácie ako nevýhradnú, bez časového, vecného a teritoriálneho 
obmedzenia. 

 

 

2. Termín a spôsob plnenia 

2.1. Dodávateľ začne s realizáciou po dodaní podkladov k obsahu prezentácie zo strany 
objednávateľa. Ak dodávateľ pri spracovaní podkladov zistí, že podklady je potrebné 
doplniť alebo upraviť, bude o tom informovať objednávateľa, aby objednávateľ mohol 
zabezpečiť potrebné doplnenia a úpravy. Aktualizácia podkladov po ich odovzdaní 
dodávateľovi a potom ako ich dodávateľ začne spracovávať nie je možná (s výnimkou tých 
doplnok a úprav na ktoré vyzve objednávateľa dodávateľ v zmysle predchádzajúcej vety 
tohto bodu). 

2.2. Dodávateľ vytvorí aplikáciu najneskôr do 5 mesiacov od dodania podkladov 
objednávateľom. 

2.3. Po vytvorení aplikácie dodávateľ umiestni aplikáciu do testovacieho režimu – aplikácia 
nebude dostupná verejnosti, ale iba obmedzenému okruhu užívateľov – a vyzve 
objednávateľa na preverenie a akceptáciu. 

2.4. Objednávateľ aplikáciu preverí a akceptuje, resp. zistené nedostatky zašle dodávateľovi do 
5 pracovných dní. Nedostatkom sa rozumie: 

- Nezhoda so špecifikáciou podľa ponuky uvedenej v prílohe č.1 
- Nezhoda s podkladmi objednávateľa poskytnutými podľa bodu 2.1 tohto článku 

V prípade zistenia nedostatkov dodávateľ tieto odstráni, upravenú aplikáciu umiestni do 
testovacieho režimu a vyzve objednávateľa na opakované preverenie a akceptáciu. 

Pokiaľ Objednávateľ nezašle dodávateľovi zoznam identifikovaných nedostatkov ani do 14 
dní po vyzvaní na preverenie a akceptáciu má sa za to, že aplikáciu akceptuje. 

2.5. Po akceptácii aplikácie objednávateľom, dodávateľ uvoľní aplikáciu na preverenie zo strany 
vlastníkov platforiem pre ktoré je aplikácie vytvorená (iOS, Android) a po jej schválení 
zabezpečí jej publikovanie pre verejnosť. 

2.6. Dodatočné zmeny podkladov a požiadaviek zo strany objednávateľa, ako aj spolupráca 
dodávateľa na aktualizácii aplikácie, alebo obsahu prezentácie po jej akceptácii budú 
predmetom samostatného dojednania zmluvných strán mimo rámec tejto zmluvy. 
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3. Cena 

3.1. Cena za vytvorenie aplikácie v zmysle ponuky dodávateľa a bodu 1.2 tejto zmluvy je 
stanovená dohodou oboch zmluvných strán vo výške 9020,- Eur bez DPH. 

9 020,- Eur bez DPH 

1 804,- Eur DPH 

Spolu 10 824,- Eur s DPH (slovom  desaťtisícosemstodvadsaťštyri eur). 

 
 

4. Platobné podmienky 

4.1. Dodávateľ má právo na vyplatenie dohodnutej ceny podľa bodu 3.1. po akceptácii aplikácie 
v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy. 

4.2. Dodávateľ má právo na vyplatenie čiastkovej dohodnutej ceny podľa bodu 3.1. tejto zmluvy, 
do 5 dní po podpise zmluvy maximálne však do výšky 20 % z celkovej ceny. 

4.3. Cena podľa bodu 3.1. a 4.1. bude uhradená na účet dodávateľa do 21 dní po doručení 
faktúry  objednávateľovi. 

 

5. Súčinnosť 

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje bez meškania oboznámiť dodávateľova o všetkých okolnostiach, 
dokumentácii, požiadavkách, predstavách, námetoch a iných relevantných informáciách, 
ktoré sa týkajú predmetu tejto zmluvy. 

5.2. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť, vybavenie, 
dáta, podporu a prístupy, ktorú dodávateľ bude potrebovať na plnenie povinností, ktoré pre 
neho vyplývajú z tejto zmluvy. 

5.3. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku nepresných informácií 
poskytnutých objednávateľom. 

5.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať poskytovateľovi všetky pokyny, požiadavky, 
upozornenia a usmernenia, ktoré sú alebo môžu byť podľa uváženia objednávateľa 
potrebné alebo dôležité pre vypracovanie riešenia v písomnej forme. 

 
6. Sankcie a možnosť odstúpenia od zmluvy 

6.1. Poskytovateľ nie je v omeškaní v prípade, keď mu objednávateľ neposkytne súčinnosť 
v zmysle čl. 5 zmluvy. Termín splnenia sa posunie o dobu po ktorú nebolo možné 
pokračovať v plnení zmluvy v priamej súvislosti s neposkytnutím súčinnosti. 

6.2. Pri oneskorenej úhrade faktúry je poskytovateľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

6.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak poskytovateľ nedodržal dohodnutý 
termín plnenia a predmet zmluvy nesplní ani v náhradnom termíne písomne dohodnutom 
s objednávateľom. 
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7. Záverečné ustanovenia 

7.1. Táto zmluva môže byť menená a doplnená na základe dohody zmluvných strán a to len 
v písomnej forme ako dodatok k tejto zmluve. 

7.2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

7.3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

7.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jednom pre každú zmluvnú stranu. 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 20.12.2021 V Bratislave, dňa 20.12.2021 

 

 

 

 

 

................................................................ 

za objednávateľa 

 

 

 

 

 

................................................................... 

za dodávateľa 

podpísané v. r. podpísané v. r.


