
ZMLUVA O DIELO 
č. 29 /2017 

uzatvorená podľa § 536 Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka 
v aktuálnom znení 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ: Podtatranské múzeum v Poprade 
Sídlo: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
Zastúpený: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea 
IČO: 37781171 
DIČ:2021453390 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK73 8180 0000 0070 0051 9613, 7000519613/8180 
Tel.: 052/772 19 24 
E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk 

a 

1.2. Zhotoviteľ: K&K Drevoateliér s. r. o. 
Sídlo: Dúhová 9098/9, 053 31 Novoveská Huta 
Zastúpený: Bc. Martin Kopčák, konateľ 
IČO: 50614479 
DIČ:2120392890 
Bankové spojenie: UniCredit Bank 
Číslo účtu: SK40 1111 0000 0014 6273 0002, 1462730002/1111 
Tel.: 
E-mail: 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi zhotoviť a dodať 
predmet zmluvy: „Vybavenie objektov remeselníckych dielní ako súčasti expozície 

Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec s dôrazom na prezentáciu a edukáciu tradičného 
spôsobu výroby a "živej histórie". 
2.2. V I. etape podľa podkladov, ktoré dodá objednávateľ sa zhotoviteľ zaväzuje vyrobiť 

a dodať tovar na vybavenie drevárskej / tokárskej dobovej dielne: 3 ks vrtáky, 3 ks dláta, 
3 ks píla obojručná, 3 ks nôž obojručný, 1 ks sekera tesárska, 2 ks topor, 2 ks stolček, 
4 ks lavička, 3 ks kladivo drevené a 1 ks sústruh drevený. 

2.3. V II. etape podľa podkladov, ktoré dodá objednávateľ sa zhotoviteľ zaväzuje vyrobiť 
a dodať tovar na vybavenie textilnej / tkáčskej dobovej dielne: 80 ks karetka 
drevená 5 x 5 cm, 20 ks hrebeň na tkanie 20 x 20 cm , 1 ks hrebeň na česanie ľanu, 
1 ks trlica, 1 ks praslica 5 x 5 cm - 120 cm, 3 ks vreteno a 1 ks vertikálny tkáčsky stav. 
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Článok III. 
v 

Cas plnenia 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať dielo podľa čl. II. tejto zmluvy do sídla 
objednávateľa najneskôr do 31. 05. 2018. 
3.2. V I. etape do 31. 01. 2018 zhotoviteľ dodá a odovzdá objednávateľovi dielo podľa 
čl. II./ 2.2. 
3.3. V II. etape do 31. 05. 2018 zhotoviteľ dodá a odovzdá objednávateľovi dielo podľa 
čl. II./ 2.3. 
3.4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste a čase podľa článku III./3.1., 3.2.,3-3. 

Článok IV. 
Miesto plnenia 

4.1. Predmet plnenia zmluvy bude zhotovený v priestoroch sídla zhotoviteľa uvedeného 
v bode 1.2. tejto zmluvy a odovzdaný v sídle objednávateľa uvedeného v bode 1.1. tejto 
zmluvy. 

Článok V. 
Dodacie podmienky 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v bez vád. 
5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas plnenia predmetu zmluvy zrealizovať prípadné zmeny 

požadované zo strany objednávateľa, pokiaľ žiadané zmeny nebudú mať vplyv na cenu 
diela a stanovený termín plnenia. 

Čl. VI. 
Cena plnenia predmetu zmluvy 

6.1. Cena za dodanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

6.2. Cena za zhotovenie a dodanie diela obsahuje všetky oprávnené náklady, ktoré 
zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti so zhotovením diela podľa Čl. II., 
v dohodnutom čase plnenia podľa Čl. III. a miesta plnenia podľa Čl. IV. tejto zmluvy. 

6.3. Dohodnutá cena za dielo je 21 054,00 Eur, slovom dvadsaťjeden tisíc päťdesiatštyri Eur, 
z toho cena vo výške 1054,00 eur, slovom tisíc päťdesiatštyri Eur, bude hradená 
z prostriedkov objednávateľa. 

6.4 Zmluvné strany nie sú platcami DPH. 

Článok VII. 
Platobné podmienky 

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela po odovzdaní a 
prevzatí diela v mieste dodania diela. Zhotoviteľ cenu za dielo vyfakturuje so splatnosťou 
faktúry 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

7.2. Cena sa považuje za uhradenú pripísaním fakturovanej ceny na účet. 
7.3. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za zhotovenie a doručenie diela v súlade s 
ustanovením v bode 3.2. a v bode 3.3. tejto zmluvy. 



ČI. VIII. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený v rozsahu tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu záväzku, že zhotovený predmet plnenia zmluvy bude 
spôsobilý na riadne použitie. 

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi 
zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ich nevhodnosť nemohol zistiť, písomne 
o nich informoval objednávateľa a ten na ich použití trval. 

8.4. Záručná doba na dielo je 36 mesiacov od dátumu jeho odovzdania objednávateľovi. 
8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady predmetu zmluvy na vlastné náklady, bez 

zbytočného odkladu. Odstraňovanie vád diela začne zhotoviteľ najneskôr do 3 dní po 
písomnom vyzvaní na odstránenie vád objednávateľom. 

8.6. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci a je jej vlastníkom až do 
momentu odovzdania a prebratia veci, resp. diela. 

ČI. IX. 
Zmluvné pokuty 

9.1. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok zhotoviť a odovzdať predmet diela 
v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 
dohodnutej ceny plnenia zmluvy za každý deň omeškania. 

9.2. Ak objednávateľ je v omeškaní s plnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy 
za každý deň meškania. 

ČI. X 
Ostatné ustanovenia 

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že je spôsobilý a má oprávnenie na zhotovenie predmetu diela. 
10.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že v dohodnutej cene za zhotovenie predmetu diela sú zahrnuté 

všetky súvisiace náklady s realizáciou predmetu diela. 
10.3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky prípadné škody na predmete diela až do prechodu 

vlastníctva na objednávateľa. 

ČI. XI 
Záverečné ustanovenia 

11.1. Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia 
obdrží každá zmluvná strana. 

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

11.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke 
objednávateľa. 



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

strán, až po zverejnení podľa § 47 Obč. zák. 

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že jej 
obsahu porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, 
vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju 
podpísali oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

VPoprade, 5 - V V Poprade, 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE 
VajanskéJií 72/4 

058 01 POPRAD 
IČO: 37 781 171 

Tel ./fax: 052/772 18 68 

PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová 
riaditeľka 

Podtatranské múzeum v Poprade 

Bc. Martin Kopčák 
konateľ 

K&K Drevoateliér s. r. o. 


