
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov podľa § 536 a nasL ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 
Zb. na poskytnutie služby „konzervovanie zbierkových predmetov" 

1.1. Objednávateľ: 

Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie; 
Číslo účtu: 
Telefón: 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

Podtatranské múzeum v Poprade 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea 
37781171 
2021453390 
Dexia Banka, a. s., Poprad 
8523250101/5600 
052/772 19 28 

2. Zhotoviteľ: 

Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Telefón: 

Milan Gajan 
Liptovská 3200/24, 058 01 Poprad 
Milanom Gajanom 
Slovenská sporiteľňa 

či. n. 
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia predmetu zákazky: „Poprad v storočiach — 
reinštalácia stálej expozície histórie mesta a histórie múzea / pri príležitosti 135. 
Výročia založenia múzea / reinštalovanie stálej expozície histórie mesta a histórie 
múzea" - konzervovanie zbierkových predmetov", ktoré sú súčasťou pripravovanej 
re inštalácie stálej expozície v rozsahu: 
Šijací stroj - 2 ks 

Statív drevený - 2 ks 
Fotoaparát - 1 ks 
Forma na klobúky drevená - 18 ks 
Puzdro na husle drevené - 1 ks 
Kufor drevený - 1 ks 
Mangel - 1 ks 
Mapa drevená panoramatická - 1 ks 
Skriňa na šaty drevená - 1 ks 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť za 
neho dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy. 



- 2 -

ČI. III. 
v 

Cas plnenia 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať: začatie diela: október 2011 
dokončenie diela: do 15. decembra 2011 

Miesto poskytnutia služby: Poprad, Spišská Sobota 

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne. 

ČL IV. 
Cena diela 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. je vypracovaná v súlade so Zákonom 
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách. 

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy následovne: 

Celková cena diela 850,00 eur 

4.3. Zhotoviteľ nieje platcom DPH. 

ČI. V. 
Platobné podmienky, fakturácia 

5.1. Práce budú fakturované na základe skutočne vykonaných konzervátorských prác 
r 

odsúhlasených objednávateľom. Úhrada za dielo sa bude realizovať bezhotovostným 
platobným stykom. 

5.2. Lehota splatnosti faktúry do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

ČL VL 
Záručná doba, zodpovednosť za vady 

6.1. Zhotoviteľ zaručuje kvalitu zhotovenia diela. Záručná doba na zhotovený predmet 
zmluvy je 3 roky (t.j. 36 mesiacov) odo dňa prevzatia diela zhotoviteľom. 

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo a zhotoviteľ 
povinnosť bezplatného odstránenia zistených vád. 

6.3. Reklamácia vád diela bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá 
v reklamačnom konaní. 

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky prípadné škody na predmete plnenia až do prechodu 
vlastníctva na objednávateľa. 
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ČL VEL 
Zmluvné pokuty 

7.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z ceny diela za každý omeškaný deň neukončenia diela podľa tejto zmluvy 
o dielo, najviac však 3 % z celkovej ceny diela. 

7.2. Objednávateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý 
deň omeškania zaplatenia faktúry. 

7.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou. 

ČI. VIII. 
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy 

8.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovenia diela a objednávateľom zistené nedostatky 

neodstráni v dohodnutých termínoch. 

8.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi 
preukázateľné náklady, ktoré mu vznikli podľa tejto zmluvy u rozpracovaného diela. 

ČI. IX. 
Záverečné ustanovenia 

9.1. Táto Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre 
objednávateľa a dve sú určené pre zhotoviteľa. 

9.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú podpísané oprávnenými a splnomocnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

9.3. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

9.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými 
stranami. 

9.4. Účastníci si túto Zmluvu o dielo riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali. 

i 

V Poprade 20. 10. 2011 ,a _ ftÄ 
V jafító-í'.o 

IČ 

nhipdnáv. zjiuiuviiej l 


