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ZMLUVA O DIELO 
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: PODTATRANSKÉ MUZEUM v POPRADE 
Sídlo: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
zastúpený: PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka 
IČO: 37781171 
DIČ: 2021453390 

objednávateľ nie je platcom DPH 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu: IBAN SK73 8180 0000 0070 0051 9613 
Zriaďovateľ: Zriaďovacia listina PSK v Prešove z 1.4.2002 č.: KUL - 2002/000153/10 
Registrácia: Register MaG MK SR č.:MK 2018/98 - 400 RM 50/98 

(ďalej len „objednávateľ") 

Zhotovit eľ: 
Obchodné meno: DREVONA INTERIORS s.r.o. 
Sídlo: Výhonská 1, 835 10 Bratislava 
zastúpený: Lucia Sedláková, konateľka 
IČO: 47188049 
DIČ: 2023811317 
IČ DPH: SK2023811317 
bankové spojenie: Tatra banka a.s. 
číslo účtu: IBAN SK88 1100 0000 0029 4002 7210 
zapísaný: v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 117283/B 

(ďalej len „zhotovíteľ") 
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ označovaní spolu ako „zmluvné strany") 

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je výroba, dodávka a montáž prvkov inventára priestorov objektu 
Podtatranského múzea v Poprade - expozícia „Poprad a okolie v zrkadle vekov", na 2. NP, na 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas s dodržaním 
dohodnutých termínov, bez vád a nedorobkov a v zodpovedajúcej kvalite. Objednávateľ sa 
zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 

Článok III. 
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY 



1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pre objednávateľa na základe, v súlade a rozsahu: 
a) s požiadavkami objednávateľa a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 
b) špecifikácie položkovitého rozpočtu diela (ocenený výkaz výmer), 
c) s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami 

2. Ak táto zmluva uvádza definovaný pojem dielo, myslí sa tým zároveň ktorákoľvek jeho časť, 
pokiaľ z textu tejto zmluvy nevyplýva niečo iné. 

Článok IV. 
MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA 

1. Miestom plnenia (dodávky, umiestnenia a montáže diela) sú priestory Podtatranského múzea 
v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad, expozícia na 2. NP. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť a plniť túto zmluvu riadne a včas, v lehote najneskôr do 8 
týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (ďalej v texte zmluvy aj ako „lehota 
plnenia"). Zhotovením diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie jeho vyrobenie, dodávka, 
umiestnenie a montáž v mieste plnenia. 

3. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť podmienky pre prijímanie písomností každý pracovný 
deň od 8:00 hod. do 16:00 hod. To isté platí aj pre prijímanie správ prostredníctvom 
elektronickej pošty (e-mail). 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou a v lehote dohodnutej na vykonanie diela v súlade 
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, atestmi a normami STN, EN (ďalej len 
„technické normy"), požiadavkami objednávateľa a s podmienkami dohodnutými v tejto 
zmluve. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov protokolárne prevezme a 
zaplatí zaň cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

6. Dopravu diela a ostatného príslušenstva/materiálu nevyhnutného pre realizáciu predmetu 
zmluvy na miesto plnenia zabezpečuje zhotoviteľ na svoje vlastné náklady tak, aby bola 
zabezpečená ich dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením. Dielo a ostatné 
príslušenstvo/materiál budú zabalené obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu 
počas prepravy. 

Článok V. 
CENA 

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov ako cena maximálna. Celková cena diela je: 

Cena diela bez DPH: 101 618,40 € 
DPH: 20 323,68 € 
Cena celkom: 121 942,08 € 
(slovom: stodvadsaťjeden deväťstoštyridsaťdva Eur) 

Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v položkovom rozpočte (ocenený výkaz výmer), ktorý 
tvorí prílohu č. 1 zmluvy. 

2. Cena diela podľa predchádzajúceho bodu je cenou maximálnou a konečnou a zahŕňa v sebe 
všetky náklady alebo akékoľvek výdavky zhotoviteľa spojené s plnením predmetu zmluvy, a to 
najmä vrátane nákladov na materiál, dopravu (prekládka a vykládka prvkov interiéru), 



skladovanie, montáž, odovzdanie, zakrývanie povrchov pre zabránenie znečistenia okolitých 
plôch, stratné, pracovné sily, stroje, náradia, zariadenia, ochranné pracovné prostriedky, 
dopravu vecí a osôb, odvoz a likvidáciu odpadu, kompletačnú činnosť, poistné, práce nadčas, 
práce v dňoch pracovného pokoja alebo počas sviatkov alebo akékoľvek ďalšie náklady (napr.: 
náklady spojené s vynášaním po schodoch a podobne). 

3. Ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k legislatívnej zmene výšky sadzby DPH, zhotoviteľ v 
súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi bude v čase fakturácie účtovať sadzbu 
platnú v deň zdaniteľného plnenia v zmysle príslušných predpisov. Za správne vyčíslenie výšky 
DPH zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. 

Článok VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Cenu za dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorá bude vystavená po 
odovzdaní diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Súčasťou faktúry bude preberací a 
odovzdávací protokol z ktorého bude zrejmé, v akom rozsahu bolo dielo odovzdané a 
prevzaté, nakoľko zhotoviteľ sa zaväzuje fakturovať cenu len v rozsahu skutočne vyrobených, 
dodaných a namontovaných (nainštalovaných) jednotlivých prvkov diela. 

2. Faktúra musí obsahovať: 
a. náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom 

znení, 
b. číslo tejto zmluvy, 
c. špecifikáciu fakturovanej ceny, 
d. ďalšie prílohy podľa tejto zmluvy, ak sú zmluvnými stranami dohodnuté. 

V prípade doručovania faktúry poštou je nevyhnutné faktúru zasielať doporučene v obálke 
označenej slovom „Faktúra". Pri faktúre, ktorá nie je doručená osobne alebo doporučene 
poštou nemožno vymáhať úroky z omeškania. 

3. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi. 
Faktúra bude uhradená výhradne prevodným príkazom, pričom faktúra sa považuje za 
uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve vrátane povinných 
príloh, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie s uvedením 
nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a 
nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

5. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny za dielo, resp. jeho časti, vzniká zhotoviteľovi 
protokolárnym prevzatím diela, resp. jeho časti vrátane kompletnej dokumentácie, 
objednávateľom bez vád a nedorobkov. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje fakturovať ceny len v rozsahu skutočne vykonaných prác, služieb a 
dodaných tovarov (prvkov). 

7. Zmluvné strany potvrdzujú, že zhotoviteľye a objednávateľ nie je platiteľom DPH. 

Článok VII. 
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 



1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, bude mať dojednané 
vlastnosti a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným touto zmluvou a 
platnými predpismi, pričom zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať po celú záručnú dobu 
vlastnosti špecifikované touto zmluvou. 

2. Zhotoviteľ poskytuje záruku za kvalitu a akosť, a to 24 mesiacov. Záručná doba začne plynúť 
odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia úplne dokončeného diela, resp. jeho časti, 
objednávateľom bez vád a nedorobkov. 

3. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené vadou materiálu, vadou komponentov, alebo chybne 
vykonanými prácami na predmete zmluvy. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na 
objednávateľa, a to aj v prípade, že sa vada stane zjavnou až po tomto okamihu. Zhotoviteľ 
zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne aj po okamihu podľa predchádzajúcej vety, ak 
táto vada vznikne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa. 

5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, resp. jeho časti, že počas plynutia záručnej 
doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na svoje 
náklady. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 5 pracovných dní od 
preukázateľného doručenia reklamácie objednávateľom. Pred uplynutím lehoty na začatie s 
odstraňovaním vady diela je možné po vzájomnej dohode zmluvných strán túto lehotu vo 
forme písomného záznamu podpísaného obidvomi zmluvnými stranami primerane predĺžiť. 
Určenie časového úseku o ktorý sa lehota predlžuje je obligatórnou náležitosťou tohto 
písomného záznamu. Potreba predĺženia lehoty zo strany zhotoviteľa musí byť riadne 
zdôvodnená objektívnymi dôvodmi pre ktoré je potrebné lehotu predlžovať. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady diela odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, 
najneskôr v lehote do 20 pracovných dní odo dňa začatia s odstraňovaním vád diela. Pred 
uplynutím lehoty na odstraňovanie vady diela je možné po vzájomnej dohode zmluvných 
strán túto lehotu vo forme písomného záznamu podpísaného obidvomi zmluvnými stranami 
primerane predĺžiť. Určenie časového úseku o ktorý sa lehota predlžuje je obligatórnou 
náležitosťou tohto písomného záznamu. Potreba predĺženia lehoty zo strany zhotoviteľa musí 
byť riadne zdôvodnená objektívnymi dôvodmi pre ktoré je potrebné lehotu predlžovať. 

8. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených zmluvou, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, chybne vykonaná práca na 
diele alebo rozdiel skutočných parametrov diela oproti parametrom stanoveným v zmluve. 
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca v porovnaní so stavom dohodnutým touto 
zmluvou. 

9. Zhotoviteľ sa zodpovednosti za vadu diela zbaví, len ak preukáže, že ju nespôsobil. 
10. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v stanovenej lehote alebo neodstráni vady diela v 

stanovenej lehote alebo nepožiada v stanovenej lehote o predĺženie týchto lehôt, je 
zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností a objednávateľ je oprávnený: 

odstrániť tieto vady treťou osobu na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje 
náklady spočívajúce v nákladoch na odstránenie vady treťou osobou objednávateľovi 
uhradiť; 
požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty; 
požadovať od zhotoviteľa náhradu škody, ktorá mu v dôsledku vady vznikla; 
odstúpiť od zmluvy; 

11. Akékoľvek náklady vrátane nákladov vzniknutých identifikáciou vád, odstránením vád, 
inštaláciou náhradného dielu a všetkými dodávkami a/alebo prácami, ako aj všetky testy 
alebo dodatočne skúšky diela, ktoré môžu byť v súvislosti s odstraňovaním vád alebo po ich 



odstránení nutné, znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi akékoľvek 
výdavky, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi pri 
odstraňovaní vád. 

12. Ak sa ukáže, že vada diela alebo jeho časti je neodstrániteľná alebo s odstránením vady by 
boli spojené neprimerané náklady alebo odstránenie vady by bolo možné po uplynutí 
neprimeraného času, objednávateľje oprávnený: 

a) požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie (výroba, dodávka a montáž tej istej časti diela) v 
primeranej lehote (čo najkratšom technicky možnom čase) určenej písomne vo forme 
záznamu vzájomnou dohodou zmluvných strán; 

b) zabezpečiť náhradné plnenie treťou osobou na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa 
zaväzuje náklady spočívajúce v nákladoch náhradného plnenia dodaného treťou osobou 
objednávateľovi uhradiť; 

c) požadovať náhradu škody, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku takejto vady. 
13. Podľa § 560 ods.3 Obeh. zák. zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania. 

Dielo zhotoviteľ odovzdá v mieste sídla objednávateľa. 

Článok VIII. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, NÁHRADA ŠKODY 

1. Objednávateľ: 
a) sa zaväzuje zabezpečiť realizačnú pripravenosť miesta plnenia; 
b) sa zaväzuje predložiť zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto 

zmluvy všetky súvisiace podklady potrebné k riadnemu zhotoveniu diela, v súlade s 
článkom III. bodom 1. tejto zmluvy a to najmä projektovú dokumentáciu interiéru, 
vrátane príslušných revízií projektovej dokumentácie interiéru; 

c) je povinný umožniť na miesto plnenia, počas doby realizácie diela, prístup 
zamestnancom zhotoviteľa ako aj ostatným osobám, pre ktoré zhotoviteľ požiadal o 
vstup a objednávateľ im vstup na miesto plnenia povolil; 

d) má právo kedykoľvek kontrolovať priebeh vykonávaných prác a realizáciu diela; 
2. Zhotoviteľ: 

a) je povinný postupovať pri vykonávaní diela a plnení predmetu zmluvy s náležitou 
odbornou starostlivosťou, dielo zhotoviť a odovzdať objednávateľovi riadne a včas, 
bez vád a nedorobkov a v zodpovedajúcej kvalite; 

b) sa zaväzuje bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu diela, a ktorá by mohla mať vplyv na 
termíny ukončenia a odovzdania diela a na dohodnutú cenu diela; 

c) sa zaväzuje dodržiavať v priestoroch objednávateľa (v mieste plnenia) čistotu a 
poriadok; 

d) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na požiarnu bezpečnosť, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného 
prostredia u svojich zamestnancov v mieste plnenia a je povinný vykázať z tohto 
miesta všetky osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. 
Zároveň zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a spolupracujúce osoby 
absolvovali všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovené školenia zamerané 
na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
požiarnej ochrany; 



e) je povinný zabezpečiť zamestnancom /pracovníkom/ spolupracujúcim osobám 
príslušné osobné pracovné pomôcky a v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej 
podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
pričom zároveň okamžite upovedomí objednávateľa najmä o pracovných úrazoch, 
požiaroch alebo škodách; 

f) zabezpečí na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a 
zariadení a ich presun do miesta plnenia; 

g) bude rešpektovať pokyny zamestnancov, resp. zodpovedných osôb objednávateľa, 
strpieť prítomnosť poverenej osoby objednávateľa v mieste plnenia zmluvy. 

h) zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 
porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade vzniku škody porušením 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá 
zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody; 

i) je povinný vykonať opatrenia, aby nedošlo konaním alebo činnosťou zhotoviteľa k 
poškodeniu alebo zničeniu majetku v správe objednávateľa. V prípade, že takáto 
škoda vznikne, všetky náklady znáša zhotoviteľ; 

j) je povinný oznámiť dodanie diela, resp. jeho časti objednávateľovi do miesta plnenia 
najskôr 2 pracovné dni vopred; 

k) je povinný predložiť objednávateľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto 
zmluvy kópiu platnej a účinnej poistnej zmluvy, resp. potvrdenie o jej uzatvorení, 
ktorej predmetom je poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za prípadnú škodu 
spôsobenú na majetku objednávateľa v súvislosti s plnením tejto zmluvy a to v 
minimálnej výške poistnej sumy 200.000,- Eur (slovom: dvestotisíc eur); 

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady 
vecí podkladov alebo pokynov podľa § 551 Obchodného zákonníka daných mu 
objednávateľom, ktoré bránia dielo zhotoviť riadne a včas, inak zodpovedá za škody, ktoré pre 
nesplnenie tejto povinnosti vzniknú. 

4. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu 
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

5. Ak kedykoľvek po uzavretí tejto zmluvy a zároveň pred jej zánikom nastanú u zhotoviteľa 
právne skutočnosti, majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa, a to najmä: 

zmena v oprávnení konať v mene zhotoviteľa, 
zmena právnej formy, 
podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo návrh na 
povolenie reštrukturalizácie, 
vyhlásenie konkurzu alebo začaté reštrukturalizačné konanie alebo zamietnutie 
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok pre nedostatok majetku, 
vstúpenie do likvidácie alebo platobná neschopnosť, strata spôsobilosti na 
predmet tejto zmluvy, 
akákoľvek iná zmena majúca vplyv na plnenie na strane zhotoviteľa, 

- je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi 
najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak zhotoviteľ v tejto 
lehote predmetnú skutočnosť neoznámi, objednávateľovi vzniká okrem iného aj 
právo na náhradu všetkej a akejkoľvek škody, ktorá mu vznikne v dôsledku 
nesplnenia si tejto oznamovacej povinnosti zhotoviteľom. 

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú povinnosťou poskytnutia vzájomnej súčinnosti počas 
plnenia predmetu zmluvy a to najmä v prípadoch, keď je poskytnutie súčinnosti jednej zo 



zmluvných strán nevyhnutným predpokladom pri ďalšej realizácii predmetu zmluvy, resp. 
riadneho a včasného dokončenia diela. 

Článok IX. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

1. Dokončením diela pre účely tejto zmluvy sa rozumie spôsobilosť diela, resp. jeho časti, pre 
úspešné ukončenie preberacieho konania. 

2. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti, spíšu zmluvné strany ihneď po ukončení 
úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania, ktoré zvolá objednávateľ bezodkladne na 
základe oznámenia zhotoviteľa po ukončení dodávky a montážnych prác. Zhotoviteľ je 
povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne po ich ukončení. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zápis o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať okrem 
základných údajov aj: 

a) zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného diela, resp. jeho časti, 
b) určenie rozsahu v akom bolo dielo odovzdané a prevzaté, 
c) konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s 

uvedením dôvodov, 
d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, 
e) prípadné objednávateľom dodatočne požadované práce, resp. súpis zrejmých vád a 

nedorobkov, ktoré však nebránia užívaniu diela alebo jeho časti s termínom / lehotou 
ich odstránenia. 

4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do momentu 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho časti, objednávateľom. 

5. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej prechádza na 
objednávateľa dňom protokolárneho prevzatia diela, resp. jeho časti. Na tento účel sa 
zhotovovanou vecou rozumie výrobok, príslušenstvo, materiál, zariadenia alebo iný hmotný 
majetok zhotoviteľa súvisiaci so zhotovovaným dielom, resp. jeho časťou, a vložená práca 
zhotoviteľa. V ostatnom platí ustanovenie § 542 ods. 3 Obchodného zákonníka v platnom 
znení. 

Článok X. 
ZMLUVNÉ POKUTY, INÉ SANKCIE 

1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní so zhotovovaním diela, resp. jeho časti, objednávateľ má právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny nedodanej časti diela za každý, aj začatý 
deň omeškania, a to až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho časti. 

2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela. 

3. Zmluvné pokuty z omeškania stanovené touto zmluvou sú splatné v 10. deň nasledujúci po 
doručení výzvy na úhradu oprávnenej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

Článok XI. 
ZÁNIK ZMLUVY 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho ukončenia preberacieho konania 
celého diela. Tento zmluvný vzťah možno ukončiť pred uplynutím času podľa prvej vety 
nasledovne: 

písomnou dohodou zmluvných strán; 



odstúpením od tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán v prípade podstatného 
porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností sa bude 
považovať akékoľvek porušenie povinností vyplývajúcich pre zmluvné strany z tejto zmluvy. 

3. Odstúpeniu od tejto zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie adresované porušujúcej 
zmluvnej strane o porušení zmluvnej povinnosti a o možnosti odstúpenia, ak v primeranej 
lehote stanovenej oznamujúcou zmluvnou stranou nedôjde k náprave. Ak sa zmluvné strany 
nedohodnú písomne inak, primeranou lehotou je lehota 7 kalendárnych dní. Odstúpenie od 
zmluvy je platné a účinné dňom preukázateľného doručenia písomného oznámenia o 
odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. 

4. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa nemá zhotoviteľ nárok na náhradu 
nákladov vynaložených v súvislosti s plnením tejto zmluvy vrátane ušlého zisku zrealizovaných 
do okamihu odstúpenia od zmluvy. 

5. Zhotoviteľ má nárok na náhradu len tých nákladov, ktoré: 
zhotoviteľ účelne vynaložil pri plnení tejto zmluvy do okamihu odstúpenia od 
zmluvy a týkajú sa tej časti diela, ktorá už bola objednávateľom protokolárne 
prebratá. 

Zhotoviteľ musí svoj nárok na úhradu týchto nákladov, vrátane ich výšky, preukázať do 
jedného mesiaca odo dňa zániku tejto zmluvy, v opačnom prípade tento nárok zaniká. 

6. V prípade zániku zmluvy dohodou sú zmluvné strany povinné do 30 dní odo dňa zániku 
zmluvy vysporiadať všetky svoje zmluvné záväzky. 

6. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto 
zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania, nárokov vyplývajúcich 
z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do 
odstúpenia od zmluvy zrealizovaná, a nedotýka sa ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa 
riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle 
zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy. 

Článok XII. 
DORUČOVANIE 

1. Všetky dokumenty, oznámenia, žiadosti, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti 
určené druhej zmluvnej strane (ďalej len „písomnosti") musia byť doručené, ak zmluva 
neustanovuje inak: 

a) v písomnej forme prostredníctvom pošty doporučene s doručenkou; za deň 
doručenia sa považuje dátum prevzatia zásielky alebo 

a) osobne do sídla druhej zmluvnej strany alebo 
b) formou e-mailu, pri bežnej komunikácii zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu 

príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje správa 
automaticky vygenerovaná systémom. 

2. V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov v záhlaví zmluvy alebo v kontaktných osobách v 
záverečných ustanoveniach zmluvy je príslušná zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná 
túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť zmluvnej protistrane. Ak zmluvné strany 
nesplnia svoju oznamovaciu povinnosť, má sa za to, že platia posledné známe identifikačné 
údaje alebo údaje vyplývajúce z príslušného registra. 

Článok XIII. 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 



1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po jej zverejnení podľa §47 a) Občian. zák. 

2. Vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Každé ustanovenie tejto zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo vykonateľné, platné a účinné 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým 
dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti alebo 
neúčinnosti budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo 
doplnkoch zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov zmluvy a nahradia jej 
nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné ustanovenia ustanoveniami vykonateľnými, 
platnými a účinnými, ktoré budú svojím zmyslom a účelom čo najbližšie zmyslu a účelu 
nevykonateľných, neplatných a neúčinných ustanovení zmluvy. 

4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou 
písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

5. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

6. Zmluvné strany si na vecné plnenie a realizáciu tejto zmluvy určili nasledovné zodpovedné 
osoby: 

objednávateľ: PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, Mgr. art. Mgr. Marek Ružinský 

zhotoviteľ: Ing. Kristián Holec 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou 
budú prednostne riešené vzájomnou dohodou zmluvných strán na úrovni štatutárnych 
orgánov. V prípade, že spor medzi zmluvnými stranami nebude možné urovnať dohodou, 
budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike. 
Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré z tejto zmluvy v budúcnosti vzniknú, je oprávnený 
rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla objednávateľa. 

8. Zmluva je vyhotovená štyroch (4) exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží zhotoviteľ dve 
(2) vyhotovenia a objednávateľ obdrží dve(2) vyhotovenia. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je im dostatočne určitý a zrozumiteľný, je 
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na 
znak súhlasu j u vlastnoručne podpisujú. 

V Poprade, dňa 8. 9. 2017 V Poprade, dňa 8. 9. 2017 

Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer 

D R E V O N A 
DREVONA I 
Výhonckál. 

PhDr. Dl. IVIdgUdiei ld DCKtlSÄUVd 
riaditeľka konateľka 

za objednávateľa za zhotoviteľa 


