
Z m l u v a  o  d i e l o 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb.  

(ďalej len Obchodný zákonník), v znení neskorších predpisov 

 

 

1. Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

 Hviezdoslavovo nám. 1692/7 

 026 01 Dolný Kubín 

štatutárny zástupca PaedDr. Mária Jagnešáková 

 riaditeľka múzea 

IČO 36145106 

DIČ 2021437913 

Bankové spojenie Štátna pokladnica, č. ú. 7000481213 /8180 

 

1.2. Zhotoviteľ Mgr. art. Jozef Barinka, reštaurátor 

 Prokopova 32 

 851 01 Bratislava 

IČO 47854871 

DIČ 1026058495 

 Bankové spojenie SK40 1100 0000 0029 4145 7466 

  Banka: Tatra banka, a. s. 

 

2. Predmet zmluvy 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 

objednávateľa a objednávateľovi odovzdá tento predmet plnenia: 

- Reštaurovanie: Koč na prepravu osôb s koženým krytom   E 5 480  OP 407/74  

 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu. 

 

3. Čas plnenia 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví predmet diela dojednaný v čl. 2. ods. 2.1. tejto zmluvy v 

termíne do 11. decembra 2020 nasledovné práce: prevoz koča do dielne, kompletné 

rozobratie koča, komplexné čistenie kovového podvozku a kovových častí, čistenie 

drevených častí koča, doplnenie chýbajúcich častí, spevnenie a napustenie drevnej hmoty 

proti škodcom a poveternostným vplyvom, scelenie chýbajúcich častí na koči a montáž 

všetkých prvkov do pôvodného stavu, nová farebná povrchová úprava, kovové prvky 

ošetrené a farebne zladené do pôvodnej farebnosti, úprava vnútornej časti koča – vyčistenie, 



dodanie nových textilných častí, ošetrenie a obnovenie poškodených kožených častí na koči, 

záverečná povrchová úprava celého koča, v celkovej hodnote 8 090 €. Do 30. júna 2021 

následné práce: prevoz koča do múzea, zhotovenie a dodanie písomnej dokumentácie 

a fotodokumentácie týkajúcej sa celého priebehu reštaurovania v celkovej hodnote 900 €.  

3.2. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním predmetu 

zmluvy. 

 

4. Spolupôsobenie objednávateľa 

4.1. Objednávateľ je povinný vytvoriť nasledujúce podmienky pre zhotoviteľa k vykonaniu diela: 

4.1.1. zabezpečí vypracovanie zmluvy o výpožičke zbierkového predmetu; 

4.1.2. odovzdá predmet zhotoviteľovi. 

 

5. Cena predmetu diela, spôsob platenia a ostatné platobné podmienky 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je dojednaná dohodou 

zmluvných strán vo výške 8 990,- €, slovom: osemtisícdeväťstodevädesiat eur. 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že financovanie diela zabezpečí objednávateľ nasledovne:  

5.2.1.  Finančné prostriedky budú uhradené na základe faktúr so súpisom prác uvedených v bode 

3.1, vystavených zhotoviteľom. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúr 

  

6. Zodpovednosť za vady, záruka 

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo tak, aby predmet diela vyhovoval všetkým 

podmienkam z hľadiska vlastností a funkčnosti predmetu diela. 

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že 

po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

6.3. Na prácu tvoriacu predmet diela pri splnení platobných podmienok zhotoviteľ poskytuje 

záruku päť rokov, ktorá začne plynúť odo dňa riadneho odovzdania predmetu zmluvy 

objednávateľovi. 

6.4. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté na častiach predmetu následkom prirodzeného 

opotrebovania sa, prachu, hmyzu, hlodavcov, neobvyklými poveternostnými vplyvmi, 

suchom a vlhkosťou, ďalej poškodeniami, ktoré budú spôsobené neodborným 

zaobchádzaním alebo treťou osobou. 

6.5. Poskytovaná záruka neoprávňuje k zadržiavaniu platieb. 

6.6. Záruka zanikne, ak objednávateľ nechá bez súhlasu zhotoviteľa vykonať na predmete 

plnenia práce alebo zmeny inou stranou. 



6.7. Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 

bezodkladne po zistení vady v písomnej forme do rúk zhotoviteľa uvedeného v čl. 1. 

 

7. Osobitné ustanovenia 

7.1. Zhotoviteľ vypracuje v troch kópiách záverečnú správu o predmete plnenia zmluvy (čl. 2.1.). 

 

8. Všeobecné ustanovenia 

8.1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami.  

8.2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch 

vyhotoveniach. 

8.3. Na časti tohto zmluvného vzťahu, ktoré sú neupravené v tejto zmluve, sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

8.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 

 

V Oravskom Podzámku dňa 28.9.2020 

 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

 

 

 

 

 

 


