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

poskytnutie siužby 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ: 

Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
< Cl.l ICIA. 
E-mail: 

Podtatranské múzeum v Poprade 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea 
37781171 
2021453390 
Štátna ookladnica 
7000519613/8180 
r\cor77o IOO/I uvĺ i i t e. i </ 
sekretariat@muzeumpp.sk 

1.2. Zhotovíte!': Pamiatkový úrad SR 
Oblastný reštaurátorský ateliér, Nová 55, 054 01 Levoča 

Zastúpený: Ing. Ivan Tkáč, vedúci ORA 
IČO: 31755194 
DIČ: 2021491560 
Bankové sDoienie: Štátna ookladnica 
Číslo účtu:' ' SK65 8180 0000 0070 0006 8998 

SKOS 8180 0000 0070 0006 8S3G 
E-maii: ora.ievoca@vmnet.sk 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi 
službu „Konzervovanie modrotlačiarskych foriem z dielne Elemíra Montška z 
Hranovnice" - 200 ks podľa reverzu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne službu v rozsahu: 
- suché a mokré očistenie foriem, 
- oprava poškodených časti foriem, 
- dezinfekcia foriem, 
- petrifikácia foriem, 
- konzervovanie modrotlačiarskych foriem, 
- spracovanie príslušnej dokumentácie. 

mailto:sekretariat@muzeumpp.sk
mailto:ora.ievoca@vmnet.sk


Článok III. 
čas plnenia 

3.1. Predmet zmluvy bude realizovaný a dodaný objednávateľovi do 31. 10. 2014. 

Článok IV. 
Miesto plnenia 

4.1 Predmet plnenia zmluvy bude realizovaný v prospech Podtatranského múzea 
v Poprade v šidle poskytovatefa služby v Levoči. 

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 
Cl. 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 1 579,00 EUR. 

Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

Článok VII. 
Platobne podmienky a zmluvná pokuta 

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

7.2. Priame náklady na materiál, subdodávky a za cenu práce budú predmetom 
refundácie v súlade s § 22 ods. 3 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších 
predpisov. Faktúry budú uhrádzané na účet Pamiatkového úradu č. SK65 8180 
0000 0070 0006 8998 vedeného v Štátnej pokladnici. 



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 19. augusta 2014 
v 

AÍKANSKE MÚZEUIVI V ŕlíŕilAL/il 

Objednávateľ Zhctoviteľ 


