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Zmluva o reštaurovaní č. „.'ť;í.../2022    4'`P

uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964  Zb. Občianskeho zákonnĺka v znenĺ neskorších
predpisov  a v  súlade  s  §  13 zákona NR  SR  č.  206/2009  Z.  z.  o múzeách  a o galériách
a o ochrane predmetov kultúmej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskoršĺch predpisov  a v súlade s § 13 Vyhlášky MK
SR  č.  523/2009  Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o základných  odbomých
činnostiach v múzeu alebo v galériĺ a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty a v sú]ade
so zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany

Objednávate]':
Sĺdlo:
Štatutámy zástupca:
Bankové spoj enie :
Čĺslo účtu/IBAN:
IČO:
Kontakty,

(ďalej len „objednávateľ`)

Zhotovitel':
Bydlisko:
Bankové spoj enie:
Číslo účtu/ IBAN:
DIČ:
IČ DPH:
Kontakty:

(ďalej len „zhotoviteľ")

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdos]ava
027 41, Oravský Podzámok č.9
PaedDr. Mária Jagnešáková
Štátnapokladnica
SK40 8180 0000 0070 00481213
36145106
+42143  58161  19

Tibor Kováč

1021632601

SK 1021632601

Pr€ambula
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne.
Zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej  strane každú zmenu, ktorá by
mohla mať vplyv na p]nenie zmluvných záväžkov.  Sú si vedomé, Že pri neoznámení tákejto
skutočnosti  budú  znášať  následky,  ktoré  môžu  druhej  zmluvnej  strane  z neznalosti  týchto
údaj ov vzniknúť.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu
uzavrieť  zmluvu  o dielo  s tým,  že berú na vedomie,  že  táto  zmluva má povahu  zmiešanej
zmluvy.

Čl. I.
Predmet zmluvy

1.   Zhotoviteľ   sa  zaväzuje  pre   objednávateľa  za  podmienok  uvedených  v tejto   zmluve
zreštaurovať zbierkové predmety -hodiny nástenné z fondu objednávateľa s názvom:



7.-----_._
8.L__, lT_  T

ktorých zreštaurovanie bolo podporené v rámci Štruktúry podpomej čimosti Fondu na podporu
umenia na rok 2022.
2. Súčast'ou reštauovania j ednotlivých zbierkových predmetov j e:
a)          spracovanie návrhu na reštaurovanie zbierkového predmetu obsahujúci technologický
postup reštaurátorských prác s uvedením navrhovaných materiálov na reštaurovanie,
b)         realizácia reštauovmia podľa návrhu na reštauovmie zbierkového predmetu,
c)         vyhotovenie písomného záznamu o reštaurovaní zbierkového predmetu vrátanie určenia
režimu   jeho   ďalšieho   využívania   z hľadiska   ochrany   a nevyhnutných   prevádzkových
klimatických podmienok,

3       33,re&d3ž;ai:|#ž:ťäia#eabd:t?udghvoýá:d"Ť:á:ätamu:evš=äozťi:[:onvaéi:eErzeh#5vTt,el'a
v súlade s čl. IV. tejto zmluw.
3.  Zhotoviteľ zrealizuje požadované  odbomé práce  na zbierkových predmetoch uvedených
v čl.1, bod 1 tejto zmluvy podľa vypracovaných Reštauátorských zámerov za uvedenú celkovú
cenu 3 804,- €, slovom: tritisícosemstoštyri eur.

Čl. II.
PFáva a povinnosti zmluvných sti.án

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a)         odbome vykonať reštauátorské práce na požadovanej úrovni, v dohodnutej
lehote a v rozsahu stanovenori v návrhu na reštaurovanie zbierkového predmetu.
b)         po ukončení reštaurátorských prác odovzdať objednávateľovi spolú so
zreštaurovaným zbierkovým predmetom aj záznam o reštaurovaní zbierkového predmetu.
2. Objednávateľ sa zaväzuje:
podľa potreby poskytovat' metodickú pomoc a konzultácie pri výkone návrhu na reštauľovanie
zbierkového predmetu a výkone reštaurátorských prác zhotoviteľovi.
3. Zbierkový predmet počas reštaurovania bude u Žhotoviteľa na adrese

čím  zhotovitel'  preberá  zodpovednosť  za  jeho  bezpečnosť  a
ochranu v plnom rozsahu.
4.Zhotoviteľprevezmezbierko`ýpredmetnareštaurovanienazákladepreberaciehoprotokolug
v ktorom   objednávateľ  i zhotovitel'  potvrdia  autenticitu  zbierkového  predmetu.   Protokol
o odovzdaní zbierkového predmetu na reštaurovanie je prílohou č.  1 tejto zmluvy.
5.  Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie zreštaurovaný zbierkový predmet na základe
preberacieho protokolu, v ktorom potvrdí bezchybnost' vyhotovenia diela v súlade s návrhom
na reštaurovanie. Protokol o odovzdaní zreštaurovaného zbierkového predmetu je prilohou č. 2
tejto zmluvy.
6. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že objednávateľ na kontrolných dňoch je oprávnený
preverovať  vykonávanie  reštaurovania  zbierkového  predmetu  podľa  ustanovení  §  550-553
zákona  č.  513/1991  Zb.  v znení  neskoršĺch predpisov.  Kontrolný  deň je  možné  uskutočniť
kedykoľvek v priebehu reštauovania. Objednávatel' bude o temíne konania kontrolného dňa



tinfomovat' zhotovitel'a 7 dní vopred. Ak sa na kontrolných dňoch zistia také skutočnosti na
'' reštaurovanom  zbierkovom  predmete,  ktoré  nie  sú  o.bsiahnuté  v návrhu  na  reštauovmie

:;?ie;kponyí:äepr#=ieaTe,h::š2ndioĹsťškk:dľ;r:caovz=i:kdoovdoa#upfetg%t=luevbeávmikuškody-
} zbierkovom  predmete  je `objednávatel'  oprávnený  žiadať  vrá[enie  zbierkového  predmetu
* bezodkladne,  pn'padne  odstúpiť  od  zriluvy  v plnom  rozsahu,  čĺm  nie  je  dotknuté  právo
ŕ,  objednávateľa ,pa  náhradu  Škody  v pľnom  rôzsahu.   V pn'pade  ak  je  zbierkový  predmet

poškodený  alebo  znehodnotený  je  zhotovitel'  povirmý  uhradit'  škodu  v rozsahu  určenom
objednávateľom.

Čl. III.
Doba plnenia

1.Zmluvasauzatváranadobuurčitú,ktorázačínaplynúť11.7.2022do31.5.2023.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať reštaurovanie zbierkových predmetov, Špecifikovmé v čl.
1.    tejto   zmluvy   a   vyhotoviť   záznam   o reštaurovaní   zbierkových   predmetov   vrátane
fotodokumentácie z priebehu reštauovania v temíne do 31.05. 2023.
3.  V prĺpade,  že  Žhotovitel' dielo  alebo jeho  čast' pripravĺ na odovzdanie pred dohodnutým
temínom,  zaväzuje sa objednávateľ vykonané dielo, alebo jeho časť prevziat' aj  v skoršom
temĺne.
4.Nákladyspojenésprepravouzbierkovéhopredmetunaadresuzhotoviteľaanákladyspojené
sprepravouzreštaurovanéhozbierkovéhopredmetunaadresuobjednávatel'ahradízhotovitel'.

Čl. IV.
Cena, spôsob realizácie úhrady

1.Zmluvnéstranysavsúladesozák.č.18/1996Z.z.vzneníneskoršíchpredpisovdohodli,že
cenazavykonaniedielapodl'ačl.1.tejtozmluvyje3804,-€,slovom:tritisícosemstoštyrieur.
2.Vyplateniedohodnutejcenypodľabodu1tohtočlánkubudeuskutočnenévlehotedo7dní
oddokončeniareštaurátorskýchprácnapredmetnomdieleajehoprevzatiaobjednávatel'om.
3. Cena podľa bodov  1  a 3 tohto článku bude uhradená na účet zhotoviteľa, ktorý je uvedený
v tejto zmluve.

Čl. v.
Osobitné ustanovenia

kcvhžap.yisaen.efg.Sr#a€ioeia,k::ä.?uzdhúo:.ejiTe:,pzr:do.doovvezddámz`;dsiÉ*eTcuhs;:#dnneaávo:tteal#k#i:
nebolo možné pri odovzdaní odhaliť.
2.Objednávateľjeoprávnenýchybyanedostatkydielapísomnereklamovat',atoihneďpojej
zistení  počas  záručnej  doby,  t.j.  36  mesiacov,  ktorá  začína  plynúť  dňom  protokolámeho
odovzdaniaaprevzatiavykonméhodielaobjednávateľom.
3.  Po  riadnom ukončení  a odovzdaní  diela objednávateľovi,  zhotovitel' nezodpovedá za tie
škody,  ktoré  vzniknú  nedodržaním  podmienok  pri  nakladmĺ  so  zbierkovým  predmetom,
uvedených  v zázname  o reštaurovaní  zbierkového  predmetu,  ktorý  bude  objednávatel'ovi
odovzdaný zhotoviteľom súčasne s odovzdaním diela.
4.  V prĺpade  omeškania  platby  zo   strany  objednávatel'a  má  zhotovitel'  právo  na  úroky
z omeškania podl'a §  3  nariadenia vlády SR č.  87/1995  Z. z. v znení nariadenia vlády SR č.
586/2008 Z. z. v platnom znení.



5.Objednávatel'máprávoodzmluvyodstúpiť,akzhotoviteľneplnísvojepovinnostidohodnuté
v tejto zmluve,
6.   Zhotoviteľ  je  povinný  písomne  a  bez  meškania  infomovať  objednávatel'a  o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni  alebo  st'ažuje realizáciu dielft  a ktorá môže mať  vplyv na
zmluvnétermínyukončenia,prípadnenavzájomnedohodnutéčiastkovétemĺny.
7.  Zhotoviteľ nie je  oprávnený uskutočniť žiadnu zmenu bez vopred udeleného pĺsomného
súhlasunazmenuodobjednávateľa.Pĺsomnýpríkaznazmenuvýkonudielajepodkladompre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
8.   Zhotovitel'   sa  zaväzuje,   Že  bez  predchádzajúceho  písomného   súhlasu  objednávateľa
úmyselneaniznedbanlivostinemožnítretejosobezískaťinformácieopredmetetejtozmluvy
alebo  o skutočnostiach,  ktoré  sa  dozvedel  v súvislosti  s vykonávanĺm  predmetu  zmluvy.
Zhotovitel'  nie je  oprávnený  poskytnút'  zistenia  získané  ako  výsledok  činnosti  podl'a tejto
zmluvy tretej osobe bez písomného súhlasu objednávatel'a.
9. Ak zhotoviteľ nesplní dielo v termĺne podl'a čl. 111 tejto zmluvy alebo prerušĺ vykonávanie
predmetu   tejto   zmluvy,  je   objednávatel'   oprávnený   požadovať   okrem   úhrady   úrokov
zomeškania  podľa  bodu  4  tohto  článku  aj   uhradenie  nákladov  aškôd,   ktoré  mu  tým
preúkázateľne vznikli.

Čl. vl.
Záverečné ustanovenia

1.  Vo  všetkých  ostatných  právnych  vzt'úoch,  výslovne  neupravených  touto  zmluvou,  sa
postupujepodl'apríslušnýchustanovenízák.č.40fl964Zb.vzneníneskoršíchpredpisov.
2.Tátozmluvajevyhotovenávštyrochrovnopisochsplatnosťouoriginálu,zktorýchkaždá
zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
3.Vsúladesozákonomč.18/2018Z.z.oochraneosobnýchúdajovvplatnomznení,zhotovitel'
súhlasĺsospracovanĺmjehoosobnýchúdajovobjednávatel'om,vrozsahuvákomsúuvedené
vtejtozmluve,prepotrebydosiáhnutiapredmetutejtozmluvyazaúčelomichspracovaniav
informačných systémoch objednávateľa ako aj  Fondu na podporu umenia v súlade s platnou
právnou  úpravou.  Zhotovitel'  udel'uje  súhlas  dobrovol'ne,  na  dobu  neurčitú.  Po  ukončení
platnosti  tejto zmluvy a vysporiadanĺ  všetkých  záväzkov  a pohl'adávok  súvisiacich  s touto
zmluvoumôžesúhlaskedykol'vekodvolat'pĺsomnýmoznámenímobjednávatel'ovi.
4.  Akékol'vek  zmeny  alebo  doplnenia  obsáhu  tejto  zmluvy  je  možné  vykonat'  výlučne
prostredníctvompísomýchočíslovanýchdodatkov,ktorénadobúdajúplatnosťaúčirmosťaž
poichpodpiseštatutámymizástupcamiobochzmluvnýchstrán.
5,Tátozmluvanadobúdaplatnosťdňompodpisuobidvomazmlwnýmistranamiaúčimost'
dňom  nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  v centrálnom  registri  zmlúv  a na  webstránke
Oravského múzea.

Voravskompodzámkudňa..;/./ĺ./...±.j.:.n.=?ŕ.`;..ť.'`:ť'

Tibor Kováč
zhotovitel'



prlloha č. 1

PROTOKOL00DOVZDANÍAPREVZATÍZBIERKOVÝCHPREDMETOV
k zmluve  o reštamovaní  zbierkových predmetov  č ....'í.../2022 S;'S'zo  dňa  11.7.2022  uzavretou
medzi:

OravskýmmúzeomPavlaOrszághaHviezdoslavaOravskýPodzámok

(ako požičiavatel')

a

Tibor Kováč, Liptovský Hrádok
(ako vypožičiavateľ)

za účelom: opravy a reštaurovania

Dňa  11.7.2022  požičiavatel'  odovzdáva  a vypožičiavatel'  preberá  zbierkový  predmet  podl'a
Zoznamu  zbierkových  predmetov  uvedených  v    čl.  I zmluvy  o reštaurovaní  zbierkových

predmetovvcelkovompočteskusovatovstawspôsobilomnaužívaniepredohodnutýúčel.

Zapožičiavateľaodovzdal:/meno,priezvisko,firiciJ-PhDr.ErikaKulášovágetnograf

Zavypožičiavateľaprevzál:/meno,priezvisko,fimkciJ-TiborKováč,reštaurátor,zhotoviteľ

Miestoadátmodovzdaniaaprevzatia:OravskýPodzámok,dňa11.7.2022

pečiatkaapodpiszapožičiavatel'a



príloha č. 2

:R:Tu?eK:rLeš:u*:EZNb:e?k:#ľ:?e:izt::EČŤT?.#oC2:ýžomffipaMiTT7?2ť22mavretou
medzi:

OravskýmmúzeomPavlaOrszághaHviezdoslava,OravskýPodzámok

(áko požičiavatel')

a

Tibor Kováč, Liptovský Hrádok
(ako vypožičiavateľ)

za účelom: opravy a reštaurovania

Dňa..........................vypožičiavateľodovzdávaapožičiavatel'preberázbierkovépredmety

podl'aZoznamuzbierkovýchpredmetovuvedenýchvčl.IZmluvyoreštaurovanívcelkovom
počteskusovatovstavezreštaurovanom.

Zavypožičiavateľaodovzdal:/meno,priezvisko,firikcist,TiborKováč,zhotoviteľ

Zapožičiavateľaprevzal:/meno,priezvisko,ftnkcig-PhDr.ErikaKulášováetnograf

Miesto a dátum odovzdania a prevzatia:

•..............1....'.......-'............

•..................-...................'...1.-'....."

pečiatka a podpis zavypožičiavatel.a              pečiatka a podpis za požičiavateľa


