
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka na 

poskytnutie služby 

1.1. Objednávateľ: 

Zastúpený 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Tel./fax: 
E-mail: 

1.2. Zhotoviteľ 

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

Článok I. 
Zmluvné strany 

Podtatranské múzeum v Poprade 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea 
37781171 
2021453390 
Štátna pokladnica 
SK7381800000007000519613, 7000519613/8180 
052/772 19 24 
sekretariat@muzeumpp.sk 

Mgr. art. Štefan Kocka 
Magurská 6435/37, 974 11 Banská Bystrica - Sásová 
Mgr. art. Štefan Kocka 
44408854 
1029121687 
Tatra banka, a.s. 
22918654365/1100 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi 
službu „Reštaurovanie vzácnych tlačí 16. storočia z fondu knižnice 
Podtatranského múzea v Poprade / reštaurovanie vzácnych historických 
dokumentov". 

2,1.1. Sig. 6276: Frischlin, Nicodemus: Nicodemi Frischlini Grammatice latina, 
compediosescripta, ac in octo libros. Francoforti Ad Moenvm,exudebat 
lannes Spies 1599 - 454s. 
Zhotoviteľ zrealizuje: 
- Dezinfekcia -N-Butanol pary 
- Prieskum 
- Suché čistenie 
- Rozoberanie 
- Mokré čistenie ( benátske mydlo ) 
- Dolievanie 
- Blok - Orezávanie listov 
- Skladanie zložiek, šitie bloku, nových kapitálkov 
- Glejenie chrbta knižného bloku 
- Oprava drevených knižných dosiek (tmelenie, spevňovanie ) 
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- Nasadenie dosiek na knižný blok 
- Potiahnutie trieslenou usňou 
- Morenie usne na požadovaný odtieň 
- Aplikácia pôvodnej usne škrobovým lepidlom 
- Tukovanie usne konzervačným prípravkom ( Korex ) 
- Kovanie-- Čistenie kovania, výroba chýbajúcich častí kovania 
- Výroba kožených prúžkov 
- Nasadenie kovania na dosky 
- Vlepenie predsádok 
- Fotodokumentácia 
- Výroba ochranného puzdra z PH neutrálnej lepenky a plátna 
- Písomná správa o reštaurovaní a konzervovaní dokumentu 

2.1,2. Sign. 2804: Luther, Martin: Der sechste Teil der Bucher des ehrnwirdigen 
Herrn Doctoris Martin Lutheri darinnen begriffen etliche Auslegung der 
heiligen Schrifft im Testament. Wittemberg, Lorentz Schwenck 1570 - 580 s. 
Zhotoviteľ zrealizuje: 
- Dezinfekcia -N-Butanol pary 
- Prieskum 
- Suché čistenie 
- Rozoberanie knižného bloku a dosiek 
- Mokré čistenie ( benátske mydlo ) 
- Neutralizácia 
- Dolievanie 
- Blok - Orezávanie listov 
- Skladanie zložiek, šitie bloku , nových kapitálkov 
- Glejenie chrbta knižného bloku 
- Oprava drevených knižných dosiek (tmelenie, spevňovanie ) 
- Nasadenie dosiek na knižný blok 
- Potiahnutie trieslenou usňou 
- Morenie usne na požadovaný odtieň 
- Aplikácia pôvodnej usne škrobovým lepidlom 
- Tukovanie usne konzervačným prípravkom ( Korex ) 
- Kovanie- Čistenie kovania, výroba chýbajúcich častí kovania , remienka 
- Výroba kožených prúžkov, remienka nalepenie usňových záplat na 

chrbát dosky, nalepenie pôvodného pokryvu, 
- Nasadenie kovania na dosky 
- Vlepenie predsádok 
- Fotodokumentácia 
- Výroba ochranného puzdra z PH neutrálnej lepenky a plátna 
- Písomná správa o reštaurovaní a konzervovaní dokumentu 

2.1.3. Sign. 6311: Eusebií Pamphili: Ruffini, Socratis, Theodoriti, Sozomeni, 
Theodori, Euagrii, et Dorothei Eccleastiastica História, Sex propr seculorum 
res gestas complectens. Basel: Eusebius Episcopius Nic.Fratris 
Haceredum 1587.- -707s. + index 
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Zhotoviteľ zrealizuje: 
- Dezinfekcia -N-Butanol pary 
- Prieskum 
- Suché čistenie 
- Dolievanie- predsádok 
- Blok - dezinfekcia - odkyslovanie- „IN SITU"- špeciálne odkyslovanie 

každej strany na špeciálnom klinovom prístroji, bez rozobratia knižného 
bloku 

- Oprava dosiek (tmelenie, spevňovanie ) 
- Nasadenie dosiek na knižný blok 
- Potiahnutie trieslenou usňou 
- Morenie usne na požadovaný odtieň 
- Aplikácia pôvodnej usne škrobovým lepidlom 
- Vlepenie predsádok 
- Tukovanie usne konzervačným prípravkom ( Korex ) 
- Fotodokumentácia 
- Výroba ochranného puzdra z PH neutrálnej lepenky 
- Písomná správa o reštaurovaní a konzervovaní dokumentu 

Článok III. 
Čas plnenia 

3.1. Predmet zmluvy bude realizovaný a dodaný objednávateľovi do 31. 8. 2014. 

Článok IV. 
Miesto plnenia 

4,1. Predmet plnenia zmluvy bude realizovaný v prospech Podtatranského múzea 
v Poprade v sídle poskytovateľa služby v Banskej Bystrici - Sásová . 

Článok V. 
Dodacie podmienky 

5. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v 
bezchybnom stave. 

ČI. VI. 
Cena plnenia zmluvy 

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

6.2. Cena za poskytnutie predmetu zákazky obsahuje všetky oprávnené náklady, 
ktoré vznikli zhotoviteľovi v súvislosti s poskytnutím predmetu plnenia podľa 
ČI. II., v dohodnutom čase plnenia podľa ČI. III. a miesta plnenia podľa ČI. IV. 
tejto zmluvy. 

6.3. Cena za poskytnutie predmetu zákazky v zmysle vyššie uvedeného zákona 
o cenách sa stanovuje: na 3 500,00 EUR. 

Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
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Článok VII. 
Platobné podmienky a zmluvná pokuta 

7.1, Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu predmetu zmluvy na 
základe vystavenej faktúry v termíne splatnosti bankovým prevodom. 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

8.1. Vzťahy, ktoré nie sú medzi zmluvnými stranami riešené touto zmluvou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

8.2. Prípadná zmena rozsahu a obsahu predmetu zmluvy bude písomne doriešená 
dodatkom schváleným oboma zmluvnými stranami. 

8.3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po 2 exemplároch. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy, zmluvné 
strany túto zmluvu podpisujú. 

8.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu štatutárnymi 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

V Poprade 31. júla 2014 

Objednávateľ Zhotoviteľ 


