
Zmluva o dielo 
uzavretá podľa § 536 a nasl., zákona č.513/1991 Zb. 

(ďalej len Obchodný zákonník), v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ:  Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava 

    027 41 Oravský Podzámok č.9 

Zastúpený:  PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka múzea 

IČO:   36 145 106 

DIČ:   2021437913 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Č. účtu:   SK40 8180 0000 0070 0048 1213 

 

 

 

Zhotoviteľ:  Ing. Roman Medvecký     

Adresa:    

Narodený :                        

Bankové spojenie:  

Č. účtu:    

 

 

II. 

Predmet diela 
 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa 

vykonať tento predmet plnenia : stavebný dozor na oprave vybraných úsekov špeciálnej 

dráhy – Oravskej lesnej železnice ktorá sa nachádza v katastri obcí Oravská Lesná 

a Zákamenné prevádzaných firmou Grif plus, s.r.o. Liesek. 

 

III. 

Cena za dielo a platobné podmienky 

 

 Cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je dojednaná 

dohodou zmluvných strán vo výške 10,- € / hod. slovom : desaťeur a bude vyplatená 

zhotoviteľovi najneskôr do 31.12.2021. Daňové a odvodové povinnosti z prijatého plnenia 

tejto zmluvy sa zaväzuje vysporiadať zhotoviteľ sám.  

 

 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

      Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dojednanom čase od 10.11.2021 do 20.12.2021. 

Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet diela s odbornou starostlivosťou podľa pokynov 

objednávateľa.  



V. 

Ostatné zmluvné podmienky 

 

 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 

a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon o ochrane 

pamiatkového fondu č.49/2002 Zz. a jeho vykonávacie predpisy. 

Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie súvisiace 

s predmetom tejto zmluvy, ktoré boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím 

osobám bez vzájomného písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné 

účely, ako pre plnenie tejto zmluvy. 

V prípade odstúpenia od zmluvy oprávnená strana má nárok na uplatnenie a vymáhanie 

účelne vynaložených nákladov, spojených so zabezpečovaním plnenia, náhrady škody 

a odstupného vo výške skutočných nákladov. 

 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

 V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z  tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia 

vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán 

požiadať o rozhodnutie príslušný súd. 

Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov riadne 

potvrdených a podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pre objednávateľa 1 vyhotovenie, 

pre zhotoviteľa 1 vyhotovenie. 

V súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, 

zhotoviteľ súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov objednávateľom, v rozsahu v 

akom sú uvedené v tejto zmluve, pre potreby dosiahnutia predmetu tejto zmluvy a za 

účelom ich spracovania v informačných systémoch objednávateľa ako aj Fondu na 

podporu umenia v súlade s platnou právnou úpravou. Zhotoviteľ udeľuje súhlas 

dobrovoľne, na dobu neurčitú. Po ukončení platnosti tejto zmluvy a vysporiadaní všetkých 

záväzkov a pohľadávok súvisiacich s touto zmluvou môže súhlas kedykoľvek odvolať 

písomným oznámením objednávateľovi. 

 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 

 

 

V Oravskom Podzámku dňa  10.11.2021       

 

 

 

     , 

      ----------------------------------                                           ------------------------------- 

       PaedDr. Mária Jagnešáková                                            Ing. Roman Medvecký 

         O b j e d n á v a t e ľ         Z h o t o v i t e ľ  


