
ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVEBNÝCH PRÁC 
uzatvorená podľa § 536 a násl. ustanovení 

Obeh. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ: Podtatranské múzeum v Poprade 
so sídlom: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
Zastúpeným: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea 
IČO: 37781171 
DIČ:2021453390 
IČ DPH: Nie je platcom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000519592/8180 
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0051 9592 
Tel.: 052/772 19 24 
E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk 

1.2. Zhotovíte!': ETAGO, s.r.o. 
so sídlom: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad 
Zastúpený: Petrom Korenkom, konateľom spoločnosti 
IČO: 46312072, 
DIČ: 2023325425 
IČ DPH: SK2023325425 
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Poprad 
Číslo účtu: 292 567 1956 / 0200 
IBAN: SK21 0200 0000 0029 2567 1956 
vo veciach technických : p.Švirloch Jozef , výkonný riaditeľ, tel.: 0911 738 101 
vo veciach zmluvných : p.Karelová Andrea, projektová a ekonomická riaditeľka 
E- mail: etago@etago.sk , obchod@etago.sk 
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove v odd. Sro vo vložke 
čís.24846/P 

ČI. II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo „Odstraňovanie následkov zaplavenia priestorov 
Podtatranského múzea v Poprade na ul. Vajanského 72/4, Poprad po prietrži mračien 
dňa 26. 5. 2018" v rozsahu priloženého položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tejto 
zmluvy. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy v plnom rozsahu, v požadovaných 
termínoch a v požadovanej kvalite. 

2.3. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy dodrží všeobecne záväzné právne predpisy, 
technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej 
a verejnej správy. 

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie 
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 
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Čl. III. 
Čas plnenia predmetu zmluvy 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1. 
tejto zmluvy v termíne: 
Začiatok realizácie predmetu zmluvy: 8. november 2018 
Ukončenie realizácie predmetu plnenia zmluvy: do 30. novembra 2018, okrem 
poradového čísla 3. a poradového čísla 6. položkovitého rozpočtu, ktoré sa zrealizujú 
do 30. 6. 2019. 

3.2. Zmena termínu začatia a ukončenia realizácie predmetu zmluvy je možná dohodou 
zmluvných strán. 

3.3. Zhotoviteľ n ie j e v omeškaní s predmetom plnenia zmluvy v prípade zmeny termínu 
plnenia zmluvy. 

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä 
v sprístupnení priestorov k vykonaniu predmetu zmluvy, v odovzdaní doplňujúcich 
údajov a podkladov, potrebných na realizáciu diela. Tieto objednávateľ poskytne 
zhotoviteľovi najneskôr do 3 dní po vyzvaní objednávateľom, ak nie je dohodnuté ináč. 

3.5. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a technických 
nedostatkov. 

ČI. IV. 
Súčinnosť objednávateľa 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi priestory, na ktorých sa budú 
vykonávať jednotlivé práce najneskôr v deň zahájenia prác. 

4.2. Zhotoviteľ nahlási objednávateľovi termín začiatku vykonávania prác predmetu zmluvy 
minimálne 3dni vopred. 

4.3. Objednávateľ zabezpečí prívod elektrickej energie a zdroj vody v rozsahu potrebnom pri 
realizácii prác. 

ČI. V. 
Cena diela 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu. 2.1. tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

5.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy obsahuje všetky oprávnené náklady, ktoré vzniknú 
zhotoviteľovi v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy podľa ČI. II., v dohodnutom 
čase plnenia zmluvy podľa ČI. III. a miesta plnenia podľa ČI. VII. tejto zmluvy. 



5.3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa vyššie uvedeného zákona o cenách 
sa stanovuje: 
Cena za realizáciu predmetu zmluvy bez DPH 7 410,80 EUR 

20 % DPH 1 482,16 EUR 
Celková cena za realizáciu predmetu zmluvy s DPH 8 892.96 EUR 

ČI. VI. 
Platobné podmienky 

6.1. Platba za zhotovenie predmetu zmluvy sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom. 
Faktúru vystaví zhotoviteľ po odovzdaní a prevzatí diela a túto doručí zhotoviteľ 
objednávateľovi na adresu sídla objednávateľa. Splatnosť faktúry 14 dní od jej doručenia. 

ČI. VII. 
Miesto plnenia 

7.1. Zhotoviteľ zhotoví predmet zmluvy v budove Podtatranského múzea v Poprade 
na ul. Vajanského 72/4. 

ČI. VIII. 
Povinnosti zhotoviteľa 

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou tak, aby nedochádzalo 
ku škodám na majetku objednávateľa. Túto zodpovednosť má aj v prípade zavineného 
alebo zanedbávaného konania aj za svojich zamestnancov. 

8.2. Za zabezpečenie ochrany zdravia pri práci zamestnancov vykonávajúcich plnenie diela 
zodpovedá zhotoviteľ. 

ČI. IX. 
Zodpovednosť za vady záručná doba 

9.1. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu záväzku, že zhotovený predmet zmluvy bude 
spôsobilý na predpokladané použitie. 

9.2. Záručná doba predmetu plnenia zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa 
odovzdania diela objednávateľovi, čo bude potvrdené zápisom o odovzdaní a prevzatí 
diela. 

9.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád predmetu plnenia zmluvy, že počas záručnej 
doby má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vád. 



ČI. x. 
Vlastnícke právo 

10.1. Zmluvné strany dohodli, že vlastnícke právo k zhotovovanému dielu má zhotoviteľ. 
a to do okamihu jeho prevzatia. 

10.2. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ. Na objednávateľa 
prechádza podpísaním preberacieho protokolu. 

ČI. XI. 
Zmluvné pokuty 

11.1. Pri nedodržaní dohodnutých podmienok medzí objednávateľom a zhotoviteľom, 
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej 
zmluvnej ceny. 

11.2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok 
z meškania v zákonnej výške.. 

ČI. XII 
Ostatné ustanovenia 

12.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie na realizáciu predmetu zmluvy. 

12.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že v uvedenej cene za zhotovenie predmetu zmluvy sú zahrnuté 
všetky súvisiace náklady s riadnym zhotovením diela. 

ČI. XIII 
Záverečné ustanovenia 

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

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

13.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
Objednávateľ je povinný zverejniť túto zmluvu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluva nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

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



13.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, 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 zmluvu podpísali. 

V Poprade 5. novembra 2018 V Poprade 5. novembra 2018 

riaditeľka 

objednávatel 
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