
Zmluva o d ie lo č . 1 9 / 2 0 1 9 
podľa § 631 Obč. zák. 

Objednávateľ: Podtatranské múzeum v Poprade 
Adresa:Vajanského 72/4,058 01 Poprad 
Zastúpený: Bc. PhDr. Magdalénou Bekessová, riaditeľka múzea 
IČO: 37781171 
DIČ: 2021453390, nieje platcom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:SK 738180 0000 0070 00519613 
Telefón, e-mail: 052/7721924, sekretariat@muzeumpp.sk 

a 

Zhotoviteľ: Roman MIHAL 
Adresa: 
Číslo občianskeho preukazu: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Telefón, e-mail: 

po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony, uzavreli túto 

Zmluvu o d ie lo 

L 
Predmet diela 

ZhotoviteF sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo: osnovu na vertikálny tkáčsky stav 
v tkáčskej remeselníckej dielni Podtatranského múzea v Poprade. 

n. 
Čas plnenia diela 

Dielo zhotoviteľ zhotoví do 30. júna 2019 tak, že bude spôsobilé na určený účel použitia 
- ručné tkanie. 

m. 
Miesto plnenia diela 

ZhotoviteF dielo zhotoví v tkáčskej remeselníckej dielni Podtatranského múzea v Poprade. 
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IV. 
Cena diela 

Účastníci zmluvy sa dohodli na cene za dielo v sume 50,- EUR/slovom: päťdesiat EUR/. 
Cenu za dielo vyplatí objednávateľ zhotoviteľovi po odovzdaní diela. Objednávateľ je 
povinný dohodnutú cenu za dielo zaplatiť zhotoviteľovi do 15 dní od prevzatia diela na jeho 
bankový účet. Za včas zaplatenú cenu sa považuje deň, keď dohodnutá cena bude pripísaná 
v posledný deň splatnosti na bankový účet zhotoviteľa. 

V. 
Dodacie podmienky 

Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Zhotoviteľ 
je povinný dielo vykonať osobne a vykoná ho na svoju zodpovednosť. Zhotoviteľ pred 
odovzdaním diela, preskúša funkčnosť diela. 

VL 
Odstúpenie od zmluvy 

Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich 
výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. 
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas 
hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej 
primeranej lehote. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda platnosť dňom uzavretia zmluvy a účinnosť podľa § 47a Obč. zák. dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení. 
Účastníci zmluvy prehlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, túto uzavreli slobodne, vážne 
a zrozumiteľne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho 
ju obojstranne podpísali. 
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden 
zhotoviteľ. 

V Poprade 26. 6.2019 V Poprade 26. 6. 2019 

objednávateľ 
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 

riaditeľka 

—i 
zhotoviteľ 

Roman Mihal 


