
ZMLUVA O DIELO  
č. 02/2020 

 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v 

znení neskorších predpisov 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi  
Sídlo: Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves   
Zastúpený: Ing. Zuzanou Krempaskou, riaditeľkou múzea  
IČO: 31297927 
DIČ: 2021432798   
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava  
Číslo účtu: 7000184518/8180 
IBAN: SK60 8180 0000 0070 0018 4518    
Telefón: 053/442 37 57  
Fax: 053/442 27 57  
E-mail: muzeumspisa@muzeumspisa.com 
       
Zhotoviteľ: Ateliér Masár s.r.o. 
Sídlo: Bratislavská 49, 902 01 Pezinok      
Zastúpený: Mgr. art. Petrom Masárom 
IČO: 52593975 
DIČ: 2121092963 
IČ DPH: SK2121092963 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK10 0900 0000 0051 6370 1218 
Telefón: 0904 696 826 
E-mail: atelier.masar@gmail.com       
                                                  

Čl. II  
Predmet zmluvy 

 
Objednávateľ objednáva u zhotoviteľa realizáciu prác súvisiacich s dopĺňaním stálych expozícií 
na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č.20-521-01938 
podľa cenovej kalkulácie pre novú expozíciu Histórie Spiša, časť miestnosť č. 8 (viď príloha-  
Cenová ponuka –vypracovaná na základe výzvy k predkladaniu ponúk na poskytnutie služby 
predmetu zákazky: „Druhá časť historickej expozície – Dejiny Spišskej Novej Vsi).   Na  

      základe tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný riadne a včas použiť prostriedky na realizáciu  
      zadaných prác. Objednávateľ je povinný predmet diela riadne a včas prevziať a zaplatiť  
      dohodnutú cenu.  

                                    
 

Čl. III 



Termín a spôsob plnenia predmetu zmluvy 
 

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
objednávateľovi v mieste: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi do 15. 10. 2020. 

 
 

Čl. IV 
Cena diela a platobné podmienky 

 
Cena diela bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 23 388,- EUR s DPH(slovom: 
dvadsaťtritisíctristodeväťdesiatosem eur). Na jeho účet bezhotovostným prevodom. Objednávateľ 
uhradí dohodnutú čiastku na základe vystavenej faktúry na jeho účet bezhotovostným prevodom 
v dvoch etapách vykonaných prác následovne: 
I. etapa: 
 

č. 
podľa 

cenovej 
ponuky 

Položky Množstvo cena/mj Cena bez 
DPH 

Cena 
s DPH 20% 

4. Výroba obkladu zvislých stien-časť s 
dotykovými TV 1 1 590,00 € 1 590,00 € 1 908,00 € 

5. Výroba podia – bytová kultúra 1 1 590,00 € 1 590,00 € 1 908,00 € 
6. Výroba podia - fotoateliér 1 1 275,00 € 1 275,00 € 1 530,00 € 
8. Výroba vitrín s posuvnými panelmi  1   1 340,00 € 1 340,00 €  1 608,00 €  
9. Špeciálna grafická príprava a tlač textov 1      970,00 € 970,00 € 1 164,00 € 
10. Stojany na popisky       975,00 € 975,00 € 1 170,00 € 
11. Dotykový monitor 1 1 410,00 € 1 410,00 € 1 692,00 € 
12. Počítač 1     415,00 € 415,00 € 498,00 € 

 
Prvá etapa prác bude uhradená v celkovej výške 11 478,-€ do 14 dní od doručenia faktúry.  
 
 
 
II. etapa: 
  
č.podľa 
cenovej 
ponuky 

Položky Množstvo cena/mj Cena bez 
DPH 

Cena 
s DPH 

20% 

1.  Inštalácia a montáž osvetlenia 1 4 880,00 € 4880,00 € 5 856,00€ 
2. Bannery na 2 okná 2 240,00 € 480,00 € 576,00 € 
3. Priečka pre fotoateliér zo sádrokartónu 1 1 525,00 € 1 525,00 € 1 830,00€ 
7. Inštalácia a montáž pódií 2 1 520,00 € 3 040,00 € 3 648,00€ 

 
 
Druhá etapa bude uhradená v celkovej výške 11 910,-€ do 14 dní od doručenia faktúry a po 
odovzdaní diela objednávateľovi. Pred prevzatím diela skontroluje objednávateľ rozsah a kvalitu 



diela. O tomto strany spíšu preberací protokol. Zhotoviteľ oznámi termín preberacieho konania 
najmenej 3 dni vopred. Všetky zistené nedostatky je objednávateľ povinný reklamovať v 
protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 
 

Čl. V 
Záruka 

 
Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo po dobu 36 mesiacov od prevzatia diela objednávateľom. 
Ak dodané dielo vykazuje chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka, zhotoviteľ je povinný na 
požiadanie objednávateľa dať ich pomocou opravy do funkčného stavu. Pokiaľ rozsah záručných 
závad nedovoľuje riadne používanie predmetu diela, je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady 
predmet diela vymeniť. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na 
odstránenie záručných závad a nedostatkov. Objednávateľ je povinný oznámiť záručnú vadu do 1 
týždňa  po jej zistení. 
 

Čl. VI 
Výhrada vlastníckeho práva 

 
Zhotoviteľ si vyhradzuje vlastnícke právo na predmetné dielo až do úplného splnenia všetkých 
platobných povinností objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy. Pokiaľ objednávateľ z 
akýchkoľvek dôvodov nesplatí všetky svoje platobné povinnosti podľa tejto zmluvy, má 
zhotoviteľ právo dodaný predmet diela zobrať späť, či inak jeho používanie objednávateľovi 
znemožniť. 
 

Čl. VII 
Zmluvné pokuty a sankcie 

 
Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán riadne a včas nesplní akýkoľvek svoj finančný či 
nefinančný záväzok podľa tejto zmluvy, je povinná zaplatiť druhej strane zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % za každý omeškaný deň zo zostávajúcej nesplnenej hodnoty diela.                           
 
 

 
Čl. VIII 

Odstúpenie od zmluvy 
 
Pokiaľ sa nedohodne inak, odstupujúca strana je povinná zaplatiť celú výšku dohodnutej 
zmluvnej ceny. Všetky náležitosti, ktoré zmenia technické a finančné podmienky predmetnej 
zmluvy musia byť zahrnuté v dodatku k danej zmluve o dielo.           
                                               
 
 
 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia  

 
 



	
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. Táto 
zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomne formou dodatku, po predchádzajúcom 
súhlase oboch zmluvných stránPrávne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorského zákona a iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu 
porozumeli a obsah zmluvy sa zhoduje s prejavom ich slobodnej a vážne vykonanej vôle. Zmluva 
bola zmluvnými stranami prečítaná, schválená a na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne 
podpísaná. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch po dva pre každú zmluvnú 
stranu. 

 
 
 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa ..........................          V Bratislave, 
dňa..................................... 

              

...........................................................                    .............................................................. 
          Ing. Zuzana Krempaská                                  Mgr. art. Peter Masár 
     riaditeľka múzea             zhotoviteľ 
 


