
Zmluva o dielo 
Č. 1/2012 

uzavretá podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi 

1. Objednávateľom: Podtatranské múzeum v Poprade 
So sídlom: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
Zastúpeným: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová. Riaditeľka 
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s., pobočka Poprad 
Č. účtu: 8523250101/5600 
IČO: 37781171 
(ďalej len „objednávateľ") 

a 

2. Zhotoviteľom: Ján Hertlík 
Bytom: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
ČOP: 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 
Č. účtu: 0170061893/0900 

(ďalej iba „zhotoviteľ") 

L Predmet zmluvy 

Predmet zmluvy tvorí (zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa& nasledovné dielo) 
r 

príprava a realizácia výstavy : EGYPT - DAR NLLU" 

II. Vlastnosti diela a lehota zhotovenia 

Bližšia špecifikácia diela: 
r 

Príprava a realizácia výstavy: EGYPT - DAR NÍLU44, ktorá sa uskutoční vo výstavných 
priestoroch Podtatranského múzea v Poprade, Vajanského 72/4, Poprad v termíne od 
11. januára do 27. marca 2012. 
Príprava a inštalácia výstavy: 1 1 . - 1 6 . 1. 2012 
Prezentácia výstavy(trvanie): 17.1 . -25. 3. 2012 
Rozobratie výstavy: 26. 3. - 27. 3. 2012 



HL. Odmena 

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v celkovej výške 330,- €, slovom: 
tristotridsať EUR. Táto suma je odmena za výkon diela a nezahŕňa iné výdavky súvisiace 
s výkonom činnosti zhotoviteľa v rámci projektu, ako sú náklady súvisiace s obstaraním 
dokumentov, dopravné, ubytovanie a stravné. Tieto výdavky hradí v plnej miere zhotoviteľ. 

Odmena je splatná po inštalácii výstavy zaslaním dohodnutej sumy objednávateľom na 
bankový účet zhotoviteľa. 

1. Zhotoviteľ je povinný pri zariaďovaní záležitostí postupovať s odbornou 
starostlivosťou podľa tejto zmluvy a chrániť záujmy objednávateľa. 

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby 
zhotoviteľ mohol vykonávať svoju činnosť v dohodnutom časovom termíne. 

1. Zhotoviteľ vykonáva dielo sám a na vlastné riziko. Objednávateľ nenesie voči 
zhotoviteľovi nijaké záväzky týkajúce sa jeho daňových povinností, poistenia 
a zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť zhotoviteľovi, resp. zhotoviteľ ju pri 
svojej činnosti môže spôsobiť tretím osobám. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana dostane jedno 
vyhotovenie. Ak Nieje v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti 
zmluvných strán Občianskym zákonníkom. Všetky prípadné zmeny sa uskutočnia 
len v písomnej forme a po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

Poprad , 10. 1. 2012 

IV. Platba 

V. Povinnosti zmluvných strán 

VI. Záverečné ustanovenie 

OJ W liŕi 
IČO: 

Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová Ján Hertlík 

objednávateľ zhotoviteľ 


