
Zmluva o diele 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 

znení 

ČI. I. Zmluvné strany 

medzi: Podtatranské múzeum v Poprade 
adresa: Vajanského 72/4 
058 01 Poprad 
v zastúpení: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea 
IČO: 37 781 171, DIČ: 2021453390 
Neplatca DPH 
(ako objednávateľ) 

Adresa: Na Revíne 17 
831 01 Bratislava 

číslo účtu: 2615798484/1100 
DIČ: 745302/6152 
(ako reštaurátorka, zhotoviteľ) 

v 

Cl. II. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je zreštaurovanie troch historických knižných tlačí z knižnice 
Podtatranského múzea: 

l.Sig. 6399 
Eike von Repgow : Sachsenspiegel mit vil nowen Addicion. Sampt Landrechts und 
Lehenrechts richsteige. Item vil urteilender schopŕfen in Magreburg, in drei Bucher geteilet, 
mit Iren registern. .. 
Augsburg, 1517 

2.Sign.7607 

Nicolai de lyra : Textus biblie... ex valle Engadi (Basilea) Johanni Petri de LangerdofF...1506 

3. Sign. 7608 

Nicolai de lyra : Textus biblie... ex valle Engadi (Basilea) Johanni Petri de Langerdoff...l507 

Podrobnejšie - podľa priloženého zoznamu - viď Príloha I. 
v 

Cl. III. Cena zmluvy 
Cena za rekonštruovanie zbierkových predmetov uvedených v čl. II. Predmet zmluvy sa 
stanovuje na: 

a 
v 

Mgr. Alexandra Samková 

bez DPH .. 
20 % DPH 
s DPH 

3375, 00 eur 
..675, 00 eur 
4050, 00 eur 

slovom štyritisícpäťdesiat eur 



Objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi dojednanú cenu po odovzdaní diela a reštaurátorskej 
dokumentácie, a to do 14 dní odo dňa odovzdania zreštaurovaných predmetov. 

ČI. IV. Dodacie podmienky 

Dodávateľ sa zaväzuje zbierkové predmety uvedené v čl. II. Predmet zmluvy zreštaurovať 
najneskôr do 20. decembra 2011. Zrekonštruované zbierkové predmety podľa čl. II. Predmet 
zmluvy prevezme riaditeľka Podtatranského múzea Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová -
riaditeľka múzea a Mgr. Jana Kušniráková 

Čl. V. Ostatné ujednania 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 
jednom exemplári. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnou formou a po 
predchádzajúcom súhlase oboch zmluvných strán. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu 
si pred podpisom prečítali a že ju uzavreli slobodne, vážne a bez nátlaku. S obsahom zmluvy 
súhlasia, na znak čoho ju oprávnený zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú. 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Vzťahy, 
ktoré nie sú v tejto zmluve upravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

V Bratislave, 28. septembra 2011 V Poprade, 3. októbra 2011 

.• ijjfi • 

v 

Mgr. Alexandra Samková, reštaurátor 

zhotoviteľ 

Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 
riaditeľka Podtatranského múzea 

objednávateľ 


