
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 631 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka

Čl. 1.
Zmluvné strany

1.1. 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 
       Elektronická pošta: muzeumspisa@muzeumspisa.com
       
1.2. Zhotoviteľ: Ližbetin Peter   
       

Čl. 2
Predmet plnenia zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, ktorým je zákazka  „reštaurovanie 
pergamenového dokumentu s privesenou pečaťou z roku 1662  65,5x53 cm. “ zbierok Múzea 
Spiša v Spišskej Novej Vsi.

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. Fotografická a písomná dokumentácia
2. Dezinfekcia v parách N-butanolu
3. Mechanické čistenie voskovej pečate, potom dočasné obalenie proti poškodeniu 
4. Mechanické čistenie a odstraňovanie prachového depozitu z listiny
5. Test a fixovanie farieb a pigmentov citlivých na vlhko
6. Navlhčenie parami vody
7. Vyrovnávanie listiny až do jej vysušenia
8. Výroba ochranného obalu na listinu
9. Výroba ochranného obalu na voskovú pečať, ktorá sa upevní do obalu listiny

2.3. Predmetom plnenia zmluvy je:
       - reštaurovanie pergamenového dokumentu s privesenou pečaťou z roku 1662 zo zbierok 
Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.



 

     
           
       

Čl. 3
Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví predmet plnenia podľa bodov 2.1 a 2.3  tejto   
zmluvy v termíne a odovzdá dielo objednávateľovi v mieste: Múzeum Spiša v Spišskej 
Novej Vsi do 30.3.2019

Čl.4
Cena a platobné podmienky

.

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy zákazky „vyhotovenie faksimile Slávnostného 
privilégia Márie Terézie z roku1778“ v rozsahu čl. 2.3 je spracovaná v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách.

5.2. Cena diela bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 420,-€ Objednávateľ 
uhradí cenu predmetu zmluvy po ukončení realizácie a dodaní predmetu zmluvy na účet 
zhotoviteľa bezhotovostným prevodom do 14 dní od odovzdania diela. Objednávateľ 
neposkytuje zálohu. 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.                                                          

5.3. Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká zhotoviteľovi 
nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. 
Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.
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Článok 6
Zodpovednosť za vady, záruka

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v rozsahu tejto zmluvy.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.  
Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením

jeho povinností.



6.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov    
       poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
       nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na nich upozornil objednávateľa a ten na 
       ich použití trval.

6.4. Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (vady diela) bez  
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie. 
Zhotoviteľ odstraňovanie vád a porúch začne najneskôr do 3 dní po vyzvaní. 

Článok 7
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok zhotoviť dielo v dohodnutom termíne, zaplatí 
objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň 
omeškania.

7.2. Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy 
za každý deň meškania.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

8.1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len písomnou formou po dohode 
zmluvných strán. 

8.2. Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva 
uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach 
dotknutých touto zmenou.

8.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaná na webovej stránke 
MS v SNV a dávajú výslovný súhlas na jej zverejnenie v plnom rozsahu. 
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8.4. Táto zmluva nadobúda platnosť v deň podpisu obidvoma zmluvnými stranami a jej 
účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke MS v SNV v zmysle 
§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

8.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
dve vyhotovenia.



8.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných okolností, riadne sa s ňou oboznámili, porozumeli jej obsahu, 
čo potvrdzujú svojim podpisom. 

V Spišskej Novej Vsi   

Za objednávateľa                                                   Za zhotoviteľa:
 


