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

služby 
v 

Článok L 
Zmluvné strany 

1.1, Objednávateľ: Podtatranské múzeum v Poprade 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 

Zastúpený: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea 
ICO: 37781171 
Bankové spojenie: Dexia Banka, a. s., Poprad 
Číslo účtu: 8523250101/5600 

1.2. Poskytovateľ: BAMBOW - íng. Mária Bobáková 
Inovecká 2826/2, 052 01 Spišská Nová Ves 

Zastúpený: lng, Mária Bobáková, majiteľka 
IČO: 33058563 
DIČ-DPH: 1023554752, neplatca DPH 
Bankové spojenie: UniCreditBank 
Číslo účtu: 6802195003/1111 

v 

Článok II, 
Predmet zmluvy 

2. 1. Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi 
službu „Vydanie sprievodcu k výstave „Život za kláštornými múrmi" v rozsahu: 
- grafická príprava katalógu a banerov, 
- fotografovanie vystavovaných predmetov do katalógu a banerov, 
- výroba banerov v počte 12 ks, o rezmeroch 90 cm x 50 cm, na ktorých budú 

fotografie a sprievodné texty k prezentovaným kláštorom, 
- vydanie sprievodcu výstavou v náklade 1 000 ks, o rozmeroch formátu A5 na 

kriedovom papieri, v rozsahu 25 - 32 strán plno farebných, ktoré budú 
obsahovať informácie k výstave pre návštevníkov a farebné fotografie v počte 
50 ks vybraných vystavovaných predmetov z výstavy, 

Článok m . 
v 

Cas plnenia 

3, K Predmet zmluvy bude realizovaný a dodaný objednávateľovi do 08. 07, 2013. 
v 

Článok IV, 
Miesto plnenia 

4.1. Predmet plnenia zmluvy bude realizovaný v prospech Podtatranského múzea 
v Poprade, podľa reálnych potrieb v sídle Podtatranského múzea v Porade 
a v sídle poskytovateľa služby v Spišskej Novej Vsi. 
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Článok V. 
Dodacie podmienky 

5. 1. Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy 
v bezchybnom stave. Zaväzuje sa počas realizácie zabezpečiť prípadné zmeny 
a aktualizácie predmetu zmluvy. 

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 poskytovateľovi 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 2 200,00 EUR. 

Poskytovateľ nieje platcom DPH. 

Článok VII. 
Platobné podmienky a zmluvná pokuta 

7. 1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi 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 20. júna 2013 


