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Zmluva o dielo 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
 
 
 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
 
 
Objednávateľ:  Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
    Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves 
Zastúpený:   Ing. Zuzana Krempaská, štatutár 
IČO:    31297927 
DIČ:    2021432798 
Bank.spojenie:                       Štátna pokladnica 
Číslo účtu/IBAN:                   SK60 8180 0000 0070 0018 4518 
 
 
 
 
Zhotoviteľ:    
                                                  
Zastúpený: St. George´s workshop – Lenka Pajer 
 P.O. Hviezdoslava 31 
    Svätý Jur 900 21 
IČO: 51646277   
DIČ:    1076401436   
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  
Č. účtu:   SK96 0900 0000 0051 2733 3788   
 
 
 
uzatvorili podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov za nasledujúcich podmienok túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) 
 
 

Čl. I. 
Predmet diela 

 
       Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu: 
1. Výrobu pánskeho historického kostýmu  na figurínu, baníka, v rozsahu: ľanová košeľa, 

nohavice z vlny s koženou podrážkou, vlnená čiapka a kožená zástera. 
2. Výrobu pánskeho historického kostýmu na figurínu, roľníka, v rozsahu: zelená ľanová 

tunika, spodné nohavice, navliekacie nohavice, kožené podväzky s prackami, kožený 
opasok, slamený klobúk a kožená obuv. 
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3. Výrobu pánskeho historického kostýmu na figurínu, remeselník, v rozsahu: spodná 
ľanová košeľa, dlhá vlnená tunika, kapucňa podšitá ľanom, ľanová čiapočka, kožená 
obuv.    

 
 

Čl. II. 
Cena diela, poskytnutie preddavku a platobné podmienky 

 
1. Za vyhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvou dohodnutú cenu 

diela v celkovej sume 1377 € s DPH (slovom tisíctristosedemdesiatsedem Eur) na 
základe faktúr vystavených zhotoviteľom. Súčasťou ceny sú aj cestovné náklady. 

2. Z toho na začiatku výroby ako zálohovú platbu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi 50 
% z celkovej sumy, teda 688,50 € (slovom šesťstoosemdesiatosem Eur päťdesiat 
centov). Po odovzdaní diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi zvyšnú čiastku 688,50 
€ (slovom šesťstoosemdesiatosem Eur päťdesiat centov). 

3. Finančné prostriedky budú uhradené zhotoviteľovi na základe vystavených faktúr. 
4. Ak nebude preddavok v zákonnej lehote zúčtovaný, zhotoviteľ je povinný ho vrátiť v 

plnej výške najneskôr v lehote  do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy. 
5. V prípade nemožnosti vrátenia preddavku alebo jeho časti z titulu jeho 

preinvestovania  zhotoviteľ uhradí pokutu vo výške 10% z poskytnutého preddavku. 
6. V prípade , ak dielo nebude dodané vôbec,  je zhotoviteľ povinný vrátiť preddavok 
7. v plnej výške najneskôr v lehote  do 31. 12. 2020, vrátane sankcie  vo výške 

10% z poskytnutého preddavku. 
 

 
Čl. III. 

Dohodnutý čas vyhotovenia diela 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví predmet diela dojednaný v čl. 1. ods. 1. tejto 

zmluvy    v termíne do 2 mesiacov od podpísania tejto zmluvy a pripísaní polovičnej 
sumy na účet zhotoviteľa.  

 
 
 

Čl. IV. 
Povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že za dielo uhradí dohodnutú cenu v zmluvne stanovenej 

lehote. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dojednanom čase jeho riadnym dokončením 

a odovzdaním objednávateľovi vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť bez vád 
a nedorobkov.  
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Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa môže meniť, alebo rušiť iba písomne, na základe dohody oboch 

zmluvných strán. 
2. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, platia pre vzťahy medzi zmluvnými stranami 

príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka v platnom znení. 
3. Všetky ustanovenia tejto zmluvy sú jej podstatnými náležitosťami. 
4. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlásili, že jej zneniu rozumejú, nie je 

uzatvorená za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju 
vlastnoručne podpísali. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z nich jedno vyhotovenie obdrží 
objednávateľ a jedno zhotoviteľ diela. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  zmluvnými  stranami a účinnosť 
v nasledujúci deň po jej zverejnení na web stránke objednávateľa. 

 
Svätý Jur, dňa 21.4.2021  
 
 
 
        
 
 –––––––––––       ––––––––– 

Objednávateľ        Zhotoviteľ 
 

 


