
Zmluva o dielo  

podľa ust. § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

č. zmluvy : 532/2016     

 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 

1. 

Objednávateľ:      Obec Dubová  

Sídlo (presná adresa):     Obecný úrad, Hlavná 39, 900 90 Dubová 

IČO:           304735 

DIČ:            2020662083 

Bankové spojenie:   VÚB a.s.   

IBAN :     SK64 0200 0000 0000 0662 0112 

Zastúpený:    starosta obce Ľudovít Ružička 

Osoba oprávnená konať 

vo veciach realizácie zmluvy:  dtto 

 

a 

 

2.  

Zhotoviteľ:   Múzeum Slovenského národného povstania  

Sídlo (presná adresa):   Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica 

IČO:          35986077 

DIČ:          2021443556 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu :    7000406555/8180 

IBAN :     SK49 8180 0000 0070 0040 6555 

Zastúpený:    PhDr. Stanislav Mičev, PhD., generálny riaditeľ múzea 

Osoba oprávnená rokovať 

vo veciach zmluvy:   Mgr. Martin Pražienka, hlavný metodik 

Osoba oprávnená konať 

 vo veciach realizácie zmluvy : Mgr. art. Eva Bezúchová, vedúca reštaurátorka 

(ďalej aj „zhotoviteľ“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať reštaurovanie objektu : 

celodrevený dvojvretenový vinohradnícky lis so spodným uťahovaním – konštrukcia pozostáva zo 4 
drevených blokov, jedného vretena s kovovými obručami so spodným uťahovaním a jedného 
obdĺžnikového latkového koša. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne. 
Zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla 
mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti 
budú znášať následky, ktoré môžu druhej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.   

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je zmluvou zmiešanou, a to zmluvou o dielo 
a zmluvou o výpožičke. 

Čl. II.  

Záväzky objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje vypožičať objekt za účelom reštaurovania. Na účel vypožičania bude 

slúžiť Protokol o vypožičaní a vrátení predmetu podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje byť súčinný pri realizácií predmetu zmluvy a poskytnúť popisné 

metadáta a informácie potrebné pre realizáciu reštaurovania v nasledujúcom rozsahu : 

- odborný opis predmetu 

- dátum a miesto pôvodu 

- zhodnotenie aktuálneho technického stavu 

- charakteristika vedeckých a umeleckých hodnôt objektu 

- základný cieľ a rozsah reštaurovania 

3. Objednávateľ je zodpovedný za popisné metadáta o objekte, ktoré sa vkladajú do lokálneho 

systému Múzea SNP a využívajú v návrhu na reštaurovanie, zázname o reštaurovaní zbierkového 

predmetu.  

Čl. IV. 

Záväzky zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ  sa zaväzuje prevziať objekt a zabezpečiť reštaurovanie objektu uvedeného v č. II. bod 1 

tejto zmluvy.  

2. Rozsah reštaurátorských prác je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť prepravu zbierkových predmetov na miesto a z miesta výkonu 

reštaurovania. 

4. Zhotoviteľ prevezme objekt na základe Protokolu o vypožičaní a vrátení predmetu podľa prílohy č. 

2.  

5. Zhotoviteľ zodpovedá za stav a ochranu predmetu počas doby trvania realizácie predmetu 

zmluvy. Zaväzuje sa, že svojimi aktivitami neohrozí stav predmetu.  

6. Zhotoviteľ vytvorí a odovzdá objednávateľovi potrebnú dokumentáciu z aktivity reštaurovanie 

predmetu podľa Prílohy č. 22 a Prílohy č. 23 výnosu č. MK-2544/2015-110/11648.  

 

Čl. V.  

Doba trvania, miesto realizácie a ukončenie zmluvného vzťahu 

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do 28. 2. 2017 alebo do odovzdania predmetu zmluvy.  

2. Miestom realizácie reštaurovanie predmetu je Digitalizačné centrum Múzea SNP v Banskej 

Bystrici. 



3. Zmluvný vzťah dohodnutý touto zmluvou pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, môže 

zaniknúť :  

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

b) písomným odstúpením od tejto zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo 

v Obchodnom zákonníku. 

4. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia povinností preukázateľne 

spôsobenej zhotoviteľom ako sú :  

a) neplnenie záväzkov podľa čl. III. tejto zmluvy 

b) straty alebo odcudzenia predmetu objednávateľa 

c) porušenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

5. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia povinností preukázateľne 

spôsobenej objednávateľom ako sú :  

a) neplnenie záväzkov podľa čl. II. tejto zmluvy  

b) porušenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

6. V prípade odstúpenia od zmluvy jednou zmluvnou stranou podľa bodov 4 a 5 tohto článku, má 

dotknutá strana nárok na úhradu preukázateľnej škody spôsobenej druhou zmluvnou stranou. 

Čl. VI.  

Cena, fakturačné a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za zhotovenie diela uvedeného v bode 1 čl. II tejto zmluvy vo 

výške 6 000 € (slovom šesťtisíc eur) bez DPH. Zhotoviteľ nie je platcom DPH!  

2. Cena bola stanovená na základe „Rozpočtu a špecifikácie prác“ uvedeného v Prílohe č. 1 tejto 

zmluvy.  

3. Na základe „Rozpočtu a špecifikácie prác“, ktorý obsahuje i časový harmonogram prác vystaví 

zhotoviteľ zálohovú faktúru vo výške 90 % z celkovej ceny diela do 15 dní od protokolárneho 

prevzatia objektu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. Zálohová faktúra bude uhradená na účet 

zhotoviteľa do 7 dní od jej doručenia od zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ vystaví konečnú vyúčtovaciu faktúru najskôr v deň odovzdania predmetu zmluvy podľa 

bod. 1 čl. II., najneskôr však do 3 mesiacov od prijatia zálohovej platby.  Zhotoviteľ odovzdá 

predmet zmluvy na základe Protokolu o vypožičaní a vrátení zbierkového predmetu podľa prílohy 

č. 2.  

5. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a náležitosti v zmysle zákona č. 513/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov.  

6. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

Čl. VI.  

Záverečné ustanovenia  

1. Obsah zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomného dodatku podpísaného 

štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.  

2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

Právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť právnym poriadkom platným na území  

SR a na riešenie prípadných sporov je príslušný súd v sídle objednávateľa.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží dve vyhotovenia.  



5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle. S jej obsahom 

bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú a zároveň deklarujú, že ju neuzavreli v tiesni 

alebo za nevýhodných podmienok.  

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 7.11.2016    V Dubovej, dňa  9.11.2016 
 
  
 
 
Podpísané v.r.       Podpísané v.r. 
       
______________________     __________________________ 
PhDr. Stanislav Mičev, PhD.             Ľudovít Ružička 
       generálny riaditeľ         starosta obce Dubová 
          Múzeum SNP                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 

 
Celodrevený dvojvretenový vinohradnícky lis so spodným uťahovaním 

 
Rozpočet a špecifikácia prác 
Časový harmonogram prác 

 
Reštaurátorská realizácia 
Konštrukcia celku pozostáva zo 4 drevených blokov, jedného vretena (pôvodne dvoch) s kovovými 
obručami so spodným uťahovaním a jedného obdĺžnikového latkového koša. 

 
Pre jednotlivé kroky v položkách 1-7 bude potrebný čas min. 2 mesiace. Pre kroky v položkách 8-10 
ďalší 1 mesiac. Montáž na mieste bude potrebné previesť vo vhodnom počasí. 
 

 
Číslo 

položky 

Popis MJ Množstvo 

celkom 

Cena 

jednotková 

Cena 

celkom 

1 Inventarizácia a doprava    150 € 

2 Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie    260 € 

3 Čistenie od viazaných a neviazaných depozitov 

a odstraňovanie sekundárnych vrstiev a doplnkov 

   1 200 € 

4 Petrifikácia všetkých prvkov spevňovacou látkou 

metódou zníženého tlaku 

   1 750 € 

5 Doplnenie a rekonštrukcia poškodenej drevenej hmoty 

prvkov, prípadné doplnenie a výmena nosných, 

konštrukčných a profilovaných prvkov, lepenie, 

tmelenie a úprava 

   1 500 € 

6 Farebné zjednotenie doplnkov    340 € 

7 Retuš a fixáž retuší – farebné výtvarné scelenie povrchu 

drevnej hmoty 

   200 € 

8 Záverečné konzervovanie    200 € 

9 Doprava a montáž    200 € 

10 Záverečná dokumentácia  ks 2 100 € 200 € 

 
         Cena celkom :               6 000 € 
 
Ceny sú bez DPH. 
Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
 
Vypracoval : 2. 11. 2016  
Mgr. art. Ondrej Lipták 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 



Príloha č. 2 

 
Protokol č. 1/2016 

 
o odovzdaní a vrátení predmetu za účelom jeho reštaurovania na základe  

Zmluvy o dielo č.  
 

Čl. I.  
Objednávateľ:      
Sídlo:      
IČO:       
DIČ:       
Bank. spojenie:      
IBAN:       
zastúpený:                   
Zodpovední zamestnanci vo veci 
realizácie zmluvy:     

             (ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ:    Múzeum Slovenského národného povstania 
Sídlo:      Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica 
Organizačný útvar:                        Digitalizačné centrum 
Adresa:                                              Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica 
IČO:      35 986 077 
DIČ:      2021443556 
Bank. spojenie:     Štátna pokladnica 
IBAN :      SK49 8180 0000 0070 0040 6555 
zastúpený:     PhDr. Stanislav Mičev PhD. – generálny riaditeľ 
Zodpovední zamestnanci vo veci 
realizácie zmluvy: Mgr. art. Eva Bezúchová, vedúca reštaurátorka,  
 Mgr. Martin Pražienka, hlavný metodik 

Mgr. Ivana Dudová, metodik digitalizácie 
         (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Čl. II.  

Predmet  

 

1. Predmetom protokolu je vypožičanie predmetu za účelom jeho reštaurovania : 

celodrevený dvojvretenový vinohradnícky lis so spodným uťahovaním – konštrukcia pozostáva zo 

4 drevených blokov, jedného vretena s kovovými obručami so spodným uťahovaním a jedného 

obdĺžnikového latkového koša.  

 

2. Reštaurovanie bude realizované v Digitalizačnom centre Múzea SNP.  

 

Čl. III. 

Odovzdanie predmetu 

1. Objednávateľ odovzdáva a zhotoviteľ preberá predmet podľa bodu 1 čl. II. tohto protokolu.  

 

 



V ......................., dňa                                                                                           V .................., dňa  

 

 

 

 

......................................................                                                                    ................................................ 

  za objednávateľa                 za zhotoviteľa 

 

Čl. III 

Vrátenie zbierkového predmetu 

1. Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá predmet podľa bodu 1 čl. II. tohto protokolu, ktorý 

bol vypožičaný za účelom reštaurovania. Predmet je vrátený v stave zreštaurovaný.   

 

 

 

 

V ............, dňa                                                                                                       V .................., dňa  

 

 

 

 

 

......................................................                                                                 ............................................... 

  za zhotoviteľa                              za objednávateľa 

 

 


