ZMLUVA O DIELO
č. 6/2019
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
Štátna pokladnica
7000184518/8180
SK60 8180 0000 0070 0018 4518
31297927
2021432798
Ing. Zuzanou Krempaskou, riaditeľkou múzea

1.2. Zhotoviteľ:

akad. mal. Luba Wehlend

IČO:
Obč. preukaz:
Funkcia:
Kontakt:

Zhotoviteľ je v Komore reštaurátorov SR zapísaný pod číslom 60.
Čl. II
Predmet zmluvy
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, ktorým je zákazka: "Reštaurovanie
1 ks plátna ateliérového z ateliéru G. Matz a spol." zo zbierok Múzea Spiša v Spišskej
Novej Vsi, na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie FPU na rok 2019, registrovanej pod
číslom 19-521-01920 iné
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa odborné práce - konzervovanie,
reštaurovanie a vyhotovenie fotografickej a písomnej dokumentácie odborných prác
vykonaných na umeleckých dielach uvedených nižšie:
1. Maľbu upevniť lokálne.
2. Čistenie maľby a zadnej strany plátna od depozitu.
3. Maľbu je potrebné upevniť celoplošne a zároveň vyrovnávať plátno. Materiál musí maľbu upevniť
na plátno a zároveň nespôsobiť stmavnutie a „mapy“, nakoľko je to gvaš.
Výsledná optika musí zodpovedať technike maľby.
4. Plátno je potrebné vyrovnať prelepom z japonského papiera a lokálnym zaťažovaním nerovností,
vyrovnávaním tepelnou špachtľou a celoplošným vypnutím na pomocný podrám alebo podložku.
Jednotlivé úkony nasledujú rôzne v slede a opakovane podľa stavu – zvlnenia plátna.

5. Scelovanie trhlín, dier a všívanie chýbajúcich častí plátna polyamidom a PVB.
6. Prvá varianta: Pokiaľ je plátno zdegradované, úplne krehké a prehnité, bude podlepené podporným
plátnom.
Druhá varianta: V príprade dobrej konzistencie budú zošitia podporené zo zadnej strany lokálne
vláknom a okraje maľby spevnené pásmy podporného plátna.
7. Chýbajúce miesta, ktoré budú narúšať vizuálne vnímanie a originálny zámer autora, budú
vytmelené a vyretušované.
8. Plátno bude upevnené na lištu podľa pôvodnej adjustáže vo fotoateliéri.
9. Záverečné lakovanie a konzervovanie.
10. Prevoz zreštaurovaného predmetu na transportnom valci do múzea a zaškolenie ohľadne
manipulácie s plátnom, nakoľko nebude vypnuté na klasickom podráme

Čl. III
Čas plnenia predmetu zmluvy
3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi s vyhotovenou
dokumentáciou do 21. 10. 2019

Čl. IV
Miesto plnenia
4.1. Zhotoviteľ prevezme na základe písomného protokolu potvrdeného zástupcami
obidvoch zmluvných strán od objednávateľa umelecké diela do opatrovania za účelom
vykonania prác podľa tejto zmluvy a zodpovedá za prevzaté umelecké diela ako
skladovateľ. Po dobu plnenia predmetu zmluvy bude umelecké dielo v opatere
zhotoviteľa v Bratislave a toto opatrovanie umeleckých diel uvedených v čl. I tejto
zmluvy je zo strany objednávateľa bezplatné.
4.2. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na umeleckom diele uvedených v čl. I
tejto
zmluvy počnúc dňom ich zápisničného prevzatia od objednávateľa až do dňa ich
zápisničného odovzdania a prevzatia týchto predmetov objednávateľom. Po zhotovení
diela zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ si prevezme dielo v Spišskej Novej Vsi, Letná
50, 052 01 Spišská Nová Ves
4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že urobí všetky opatrenia na zabezpečenie ochrany umeleckých
diel pred zničením, poškodením, odcudzením alebo stratou. V prípade, že k takejto
udalosti dôjde, zhotoviteľ nahradí vzniknutú škodu.
Čl. V
Cena diela
5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonanie diela sumu vo výške 8 000,- EUR
vrátane DPH na jeho účet bezhotovostným prevodom.

Čl. VI
Platobné podmienky
6.1. Objednávateľ uhradí dohodnutú čiastku po vykonaní reštaurátorských prác a odovzdaní
dokumentácie z priebehu reštaurátorských prác.
Čl. VII
Zodpovednosť za vady
7.1. Zhotoviteľ poskytne na vykonané dielo záruku 36 mesiacov, pričom záručná doba
začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom a jeho prevzatia objednávateľom.
Čl. VIII
Zmluvná pokuta
8.1. Ak zhotoviteľ nedodrží termín plnenia predmetu zmluvy, je objednávateľ oprávnený
žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela, a to za
každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
8.2. V prípade, že objednávateľ nedodrží termín uhradenia ceny za dielo podľa článku VI
tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 %
z nezaplatenej čiastky, a to za každý deň omeškania.
Čl. IX
Ďalšie dojednania
9.1. Odstúpiť od tejto zmluvy možno písomným podaním doručeným druhej zmluvnej
strane. Zmluvná strana môže odstúpiť vtedy, ak poruší druhá zmluvná strana zmluvnú
povinnosť podstatným spôsobom. Pre tieto účely sa podstatným porušením zmluvných
povinností rozumie:
a/ vykonávanie diela v rozpore s touto zmluvou aj napriek písomnému upozorneniu
objednávateľa.
b/ neuhradenie ceny objednávateľom podľa dohodnutých platobných podmienok.
9.2. Pre nárok na náhradu škody platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka s tým,
že na tento nárok nemá vplyv zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania
podľa čl. VIII tejto zmluvy, či prípadné odstúpenie podľa článku IX, bod 9.1. tejto
zmluvy.
9.3. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu.
9.4. Po vykonaní diela je objednávateľ oprávnený s dielom voľne nakladať bez súhlasu
zhotoviteľa.

Čl. X
Záverečné dojednania
10.1. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné po vzájomnej dohode zmluvných strán
formou písomného dodatku podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán.
10.2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri
rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.
10.3. Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona
o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších
predpisov) v spojení s ustanoveniami § 271 ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka
a s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením
tejto zmluvy a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi, pričom zhotoviteľ tiež
disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za zhotoviteľa) na
zverejnenie jej údajov v tejto zmluve a vo faktúrach zhotoviteľa, a to zverejnenie
objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a a § 5b zákona o slobodnom
prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom
písomnom súhlase objednávateľa.
10.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; táto zmluva nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke)
objednávateľa (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a ods. 1 a 5 zákona
o slobodnom prístupe k informáciám).
10.5. Zhotoviteľ dáva súhlas objednávateľovi, aby jeho osobné údaje uvedené v tejto zmluve
spracúval pre svoje potreby po dobu účinnosti tejto zmluvy a jej úschovy a archivácie
podľa všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov objednávateľa. Tento
súhlas možno odvolať pred uplynutím vyššie uvedenej doby len po predchádzajúcom
písomnom súhlase objednávateľa.
V Spišskej Novej Vsi, ..........................

........................................................................
Ing. Zuzana Krempaská
riaditeľka múzea

V Spišskej Novej Vsi, ......................

................................................................
akad. mal. Luba Wehlend
zhotoviteľ

