
ZMLUVA O DIELO č. 2./2019 
 

uzatvorená podľa § 631 - 643 Občianskeho č. 40/1964 Zb. 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:  Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

Štatutárny orgán: Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka múzea 

Sídlo: Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves 

IČO: 31297927 

DIČ: 2021432798 

Bankové spojenie: IBAN: SK60 8180 0000 0070 0018 4518 

     (ďalej iba „objednávateľ“)   

 

Zhotoviteľ:   Mgr. Biljana Čurná Roman 

 

 

 

 

 

 

     (ďalej iba „zhotoviteľ“)  

    Zhotoviteľ nie je platcom DPH  

 

 

Čl. I  

Úvodné ustanovenia  

 

Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vyhotovenie kresieb archeologických  

nálezov v počte 183 kusov, ktoré budú podkladom pre grafickú prílohu kolektívnej 

monografie s názvom ,,Archeologický výskum v polohe Hozelec – Dubina“. 

 

Čl. II  

Predmet zmluvy  

 

1. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje k vyhotoveniu kresieb archeologických nálezov z Hozelca – 

polohy Dubina v počte 183 kusov a ich dodaniu v originálnej i spracovanej digitálnej 

podobe objednávateľovi. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a zaplatiť za jeho dodanie dohodnutú odmenu.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade vydania diela bezplatne odovzdať 3 ks výtlačkov. 

 

 

Čl. III  

Cena diela 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi  odmenu za vytvorenie uvedeného diela 

vo výške 1200 €.  
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2. Do 5 dní od odovzdania kresieb vybraných archeologických nálezov zaplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi diela cenu za dielo v súlade s bodom 1 čl. V.   

3. Cena diela podlieha dani z príjmov fyzických osôb a odvodovej povinnosti, ktorú podľa 

platných predpisov odvedie zhotoviteľ.  

 

Čl. IV  
Práva a povinnosti zmluvných strán  

 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vytvorení diela s náležitou odbornou 

starostlivosťou. 

2. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť dielo osobne a odovzdať ho riadne, včas a spôsobom 

určeným v tejto zmluve objednávateľovi.  

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť za dielo dohodnutú odmenu a poskytnúť potrebnú 

súčinnosť pri spracovaní a odovzdaní diela.  

 

Čl. V  

Miesto,  čas a spôsob odovzdania diela  

 

1. Zhotoviteľ je povinný dodať spracované kresby archeologických nálezov z polohy 

Dubina v Hozelci objednávateľovi podľa dohodnutého harmonogramu do 15.9.2019 a na 

vzájomne dohodnutom mieste stretnutia nasledovne: originály kresieb odovzdá osobne 

spoločne so zapožičanými dokumentovanými archeologickými nálezmi, kresby 

v digitálnej podobe odovzdá prostredníctvom webovej pošty, alebo inej webovej služby. 

 

Čl. VI 

Ďalšie dojednania   

 

1. Objednávateľ alebo zhotoviteľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch 

uvedených v § 642 Obč.  zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.  

 

Čl. VII  

Spoločné a záverečné ustanovenia.  

 

1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka o zmluve o dielo.  

2. Zmeny tejto zmluvy podliehajú vzájomnej dohode zmluvných strán a budú platné, len ak 

budú vyhotovené vo forme písomného dodatku.   

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami, účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Múzea Spiša v Spišskej Novej 

Vsi.  

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je určený pre 

objednávateľa, jeden pre zhotoviteľa.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, že jej porozumeli v celom 

rozsahu a že nebola uzavretá v tiesni a za inak jednostranne nevýhodných podmienok.   

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 19.08.2019 

 

 

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

Za  objednávateľa: Ing. Zuzana Krempaská                   Zhotoviteľ: Mgr. Biljana Čurná Roman 
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