
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka na poskytnutie služby 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Podtatranské múzeum v Poprade 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
Bo. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea 
37781171 
2021453390 
Štátna pokladnica 
SK58 8180 0000 0070 0051 9592 
052/772 19 24 
sekretariat@muzeumpp.sk 

Martin Petrineo 
Rozvoj 30, 054 01 Levoča 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
0522592285/0900 
petrinec.martin@gmail.com 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2. 1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi 
službu „Konzervovanie modrotlačiarskych vzorkovníkov zo zbierkového fondu 
Podtatranského múzea v Poprade" podľa Zmluvy o výpožičke č. 11/2016, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne službu v rozsahu: 

1. Vzorkovníky podrobiť dezinfekcii vo výparoch Butylalkoholu 
2. Rozoberanie na jednotlivé fólie 
3. Suché očistenie od prachu a hrubých nečistôt 
4. Meranie pH dotykovou sondou 
5. Zastabilizovanie natrhnutých častí 
6. Čistenie wishabom 
7. Fixácia pigmentov 
8. Mokré čistenie 
9. Doplnenie papierovej hmoty 
10. Laminácia japonským papierom (v prípade potreby na miestach trhlín) 
11. Doglejenie (Tyloza MH-300) 
12. Lisovanie fólií 
13. Lepenie do pôvodného stavu 
14. Ošetrenie drevených líšt 
15. Ošetrenie kovových častí (sťahujúce matice) 
16. Záverečné zviazanie do pôvodného stavu 

1.1 . Objednávateľ: 

Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Teľ/fax: 
E-mail: 

1.2. Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
E-mail: 

mailto:sekretariat@muzeumpp.sk
mailto:petrinec.martin@gmail.com


16. Záverečné zviazanie do pôvodného stavu 
17. Výroba ochranného puzdra z pH neutrálneho materiálu (letenka, knihárske režné 
plátno) 
18. Vyhotovenie písomnej a fotografickej dokumentácie 

2. 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Záznam o konzervovaní, spracovaný 
podľa Vyhlášky MK SR 523/2009 Z.z., k § 13 ods. 4. 

2,4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať kompletnú fotodokumentáciu, zhotovenú pred, 
počas a po konzervovaní každého zbierkového predmetu. 

Článok III. 
Čas plnenia 

3.1. Predmet zmluvy bude realizovaný a dodaný objednávateľovi do 5.12.2016. 

Článok IV. 
Miesto plnenia 

4.1. Predmet plnenia zmluvy bude realizovaný v prospech Podtatranského múzea 
v Poprade v Levoči. 

Článok V. 
Dodacie podmienky 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy 
v bezchybnom stave. 

ČI. VI. 
Cena plnenia zmluvy 

6.1. Cena za poskytnutie predmetu zákazky 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 s poskytnutím predmetu plnenia podľa 
ČI. II.. v dohodnutom čase plnenia podľa ČI. III. a miesta plnenia podľa ČI. IV. 
tejto zmluvy. 

6.3. Cena za poskytnutie predmetu zákazky v zmysle vyššie uvedeného zákona o 
cenách sa stanovuje: na 4211,00 EUR, z toho je suma vo výške 211 EUR 
určená na spracovanie písomnej a fotografickej dokumentácie a je hradená z 
prostriedkov Podtatranského múzea v Poprade (Objednávateľa). 

Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 



Článok VII. 
Platobné podmienky a zmluvná pokuta 

základe vystavenej faktúry v termíne splatnosti bankovým prevodom. 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

8. 2. Prípadná zmena rozsahu a obsahu predmetu zmluvy bude písomne doriešená 
dodatkom schváleným oboma zmluvnými stranami. 

8. 3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných slrán 
obdrží po 2 exemplároch. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy, zmluvné 
strany túto zmluvu podpisujú. 

8.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu štatutárnymi 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

V Poprade 1. septembra 2016 

Objednávateľ 


