
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasL ustanovení Obchodného zákonníka 

ČI. I 
Zmluvné strany 

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

Zastúpený: Bc. PhDr. Magdalénou Bekessovou, riaditeľkou múzea 
IČO: 3778117 
DIČ: 2021453390 
IČ DPH: Nie je platcom DPH 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., Poprad 
Číslo účtu: 8523257100/5600 
Telefón: 052/772 19 24 
Fax: 052/772 18 68 
Elektronická pošta: sekretariat@muzeumpp.sk 

ďalej len objednávateľ 

1.2. Zhotoviteľ: MMSTAV Poprad, s. r. o. 
059 51 Poprad - Matejovce 

Zastúpený: Martin Múčka, konateľ 
IČO: 43941371 
IČ DPH: SK 2022543072 
Bankové spojenie: UniCredit bank Slovakia, a. s. 
Číslo účtu: 1065089004/1111 
Telefón: 0908 998 077 
Elektronická pošta: mucka@mmstav.sk 

ďalej len zhotoviteľ 

ČI. II 
Predmet plnenia zmluvy 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet plnenia zmluvy: „Oprava terasy a omietok 
prístavby múzea po zatečení" v rozsahu spracovaného položkovitého rozpočtu, ktorý 
tvorí prílohu tejto zmluvy. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví predmet plnenia zmluvy v plnom rozsahu, 
v požadovanom termíne a v požadovanej kvalite tak ako je uvedené v súťažných 
podmienkach. 
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Cas plnenia zmluvy 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy najneskôr do 31. 10. 2013. 
Začiatok plnenia predmetu zmluvy: september 2013 
Koniec plnenia predmetu zmluvy: 31. 10. 2013 

ČI. IV 
Cena plnenia zmluvy 

4.1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

4.2. Cena za zhotovenie diela obsahuje všetky oprávnené náklady, ktoré vznikli zhotoviteľovi 
v súvislosti so zhotovením predmetu plnenia podľa ČI. II., v dohodnutom čase plnenia 

v \ / 

podľa Cl. III. a miesta plnenia podľa Cl. VI. tejto zmluvy. 

4.3. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v zmysle vyššie uvedeného zákona o cenách sa 
stanovuje: 
Cena za uskutočnenie stavebných prác bez DPH 3 987,16 eur 

20 % DPH 797,43 eur 
Celková cena za uskutočnenie stavebných prác s DPH 4 784,59 eur 

Celková cena za zhotovenie diela vrátane DPH 4 784,59 eur. 

ČI. V 
Platobné podmienky 

5.1. Platba za zhotovenie diela sa zrealizuje po jej ukončení, bezhotovostným platobným 
stykom na základe skutočne vykonaných stavebných prác pri oprave terasy, vystavením 
faktúry zhotoviteľom. 
Súčasťou faktúry bude aj súpis vykonaných prác. 

5.2. Objednávateľ uhradí faktúru až po kontrole a odsúhlasení vykonaných prác. 
Lehota splatnosti faktúry 60 dní od jej doručenia objednávateľom.. 

ČI. VI 
Miesto plnenia 

6.1. Zhotoviteľ zhotoví dielo na objekte prístavby Podtatranského múzea v Poprade. 

ČL VII 
Záručné podmienky 

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



7.2. Záručná doba na zhotovený predmet plnenia je 3 roky (t.j . 36 mesiacov ) od doby 
písomného prevzatia diela objednávateľom. 

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

ČI. VIII 
Ostatné ustanovenia 

8.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie na zhotovenie predmetu plnenia zmluvy. 

8.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že v uvedenej cene za zhotovenie predmetu plnenia sú zahrnuté 
všetky súvisiace náklady s realizáciou diela. 

8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky prípadné škody na predmete plnenia až do prechodu 
vlastníctva na objednávateľa. 

ČI. IX 
Záverečné ustanovenia 

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

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

9.3. 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. 

9.4. 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. 

9.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že táto 
zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, 
určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a že 
zmluva je podpísaná oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

V Poprade 17., 9. 2013 
p 

m m c t a w Poprad, s.r.o* 


