
Zhotovitel':

č.1.: rulv-74l2o21

ZMLUVA O DlELO

uzavretá podI'a §631 a nasl. zákona č. 4ot1964 Zb. občiansky zákonník

čtánot l.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávatel' : Tekovské múzeum v Leviciach
Sv. Michala 40, 934 69 Levice
V zastúpení: Mgr. Henrieta Baliová, PhD., rladitel'ka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
C_ís!o účtu: SK02 8í80 O0OO OO7O OO3í 1468
lčo: gstozg+g DlČ: 2021452í69

( d'alej len objednávatel')

Mgr. Radovan Blaho
Ferka Urbánka 150/9, 969 01 Banská Štiavnica
Rodné číslo: _ oP č.
Bankové spojenie: ČSOe
C_íslo účtu: SK29 7500 0000 OO4O 180O 0939
lčO : neaktívna živnost' Dlč: neariivna živnost'
Clen Komory reštaurátorov, osvedčenie č. 233 zo dňa 6.ío.2oo8

( d'alej len zhotovitel')

Čtánok lI.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

.1, 
Pri realizovaní predmetu zmluvy sa postupovalo podl'a § 1, bod 12, písmeno g) zákona

Č.34312015 Z, z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopTnení niektonich zákonov v znení
neskorších predpisov.

článok lll.
PREDMET ZMLUVY

í. Reštaurovanie a výroba kópií- súbor historických dokumentov
ReŠtaurovanie ,,SÚboru historických dokumentov" (5 ks cechových listín zo stálej expozície

Tekovského mÚzea v Leviciach). Práce zahiňqú komplexné reštaurovanie dókumentov,
vYhotovenie kvalitných kópií v mierke 1:1,4 ks rámovaňie (H4570, H4571, H4572, H45rc);,
vYhotovenie ochranných obalov z ph alkalickej lepenky na ulÓženie originálov.

Zoznam h
Poradové

číslo
prírastkové

číslo
Evidenčné

číslo
Názov predmetu

,l 
. 425l92 2949lH Listina Pohronského mlynárskeho cechu

2. 49l92 H4570 List výučný, vydaný tkáčskym cechorrn, Leviciach
r,1830

3. 50l92 H4571 List výučný, vydaný čižmárskym cechom v
Tekovských LužaQoch v r, 1842



4. 52l92 H4572 List výučný, vydaný cechom halenárov v Lučenci v
r. 1819

5. 53l92 H4573 List výučný, vydaný čižmárskym cechom v Leviciach

2. Termín dodania požadovaných prác s požadovanými parametramije do 22.1'1.202',l.

článok lV.
GENA zA DlELo A FAKTURÁcln

1. Vzmysle zákona č. 18/96 Z. z, o cenách bola cena stanovená za komplet práce
vrátane materiálu v celkovej hodnote í.990,00 €. Slovom: Jedentisícdevát'stodevát'desiat
eur,
2. Fakturácia za predmet zmluvy sa vykonaná nasledovne :

Cenu za predmet zmluvy uhradí objednávatel' zhotovitel'ovi na základe Zmluvy o dielo do 14
dní od podpísania protokolu o prevzatízhotoveného diela obidvoma zmluvnými stranami.
3, V prípade, že zhotovitel' nedodrží lehotu na vykonanie a odovzdanie diela je povinný
zaplahit' objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela, za každý
deň omeškania.

čIánok V.
UKONČENlE A ODOVZDANIE DtELA

1 . Dielo bude odovzdané zástupcom zhotovitel'a zástupcovi objednávatel'a.
2, Za nedostatky vzniknuté po odovzdaní diela zhotovitel' zodpovedá iba vtedy, ak boli
spósobené nesplnením jeho povinnostíalebo sa na ne vzt'ahuje záruka na kvalitu.

článok Vl.
PoVt N NoSTl oBJ EDNÁvRreuR

1. Objednávatel' je povinný predmet zmluvy prevziat' a zaplatit' dohodnutú cenu. Ďalej je
povinný poskytnút'zhotovitel'ovi všetky potrebné informácie, nevyhnutné pre riadne a včasné
plnenie povinností zhotovitel'a, vyplývajúce z tejto zmluvy.
2. Prípadné oneskorené špecifikovanie požiadaviek na dielo bude mat'vplyv na predÍženie
termínu ukončenia diela bez penalizácie zhotovitel'a.

článok Vlt.
PoVl N NosTl zHoToVlTE[A

1. Zhotovitel' sa zavázule vykonat' dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu zmluvy, právnym
predpisom a závázným technickým normám v stanovenom termíne.
2, Zhotovitel' vyhotoví písomnú a fotografickú dokumentácie z priebehu reštaurovania v 3
paré a správu vo formáte pdf, ktorá musí byt' v súlade so zákonom č, 206/2009 Z.z.
a vyhlášky č,52312009 Z. z. Zhotovitel'sa zavázuje, že objednávate|'ovi dodá skeny originálov
listín v digitálnej podobe pre ich d'alšie využitie.

článok vllt.
zÁnučruÉ A pozÁRučttÉ poolvllENKy

1. Na dielo uvedené vČlánku lll, tejto zmluvy sa vzt'ahuje záruka vdobe 36 mesiacov od
odovzdania diela.
2, Oznámenie nedostatkov - reklamácia - musí byt' vykonané písomne, inak je neplatné.
Musíobsahovat'označenie nedostatkov, miesto kde sa nedostatky nachádza a popis, ako sa
nedostatok prejavuje. Zhotovitel' je povinný na reklamáciu reagovat' do 24 hodín po jej
obdržanía dohodnút's objednávatel'om primeranú lehotu odstránenia nedostatku.
3. Havarijné stavy je povinný zhotovitel'odstránit'obratom po ich nahlásení objednávatel'om.



4, Nároky objednávatel'a z riadne reklamovaného nedostatku sa riadia ustanoveniami
paragrafu 564 Obchodného zákonníka,

článor lX.
zÁvenečNÉ DoJEDNANlA

1.Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a ÚČinnost'
v zmysle § 47a ods, 1 zákona č, 546t2O1O Z. z., ktorým sa dopíňa zákon č. 4011964 Zb,
občiánsky-zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a Oopíňajú niektoré
zákony, dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a,
2.Zhotovitel'vzmysle§llzákonač,12212013Z,z.oochraneosobnýchúdajovaozmene
a doplnení niektořých }ákonov poskytuje Tekovskému múzeu v Leviciach lČO 36102849
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré zhotovitel'dobrovol'ne poskytuje objednáva-
tel'ovi v rozsahu údajov uvedených v tejto Zmluve pre potreby realizácie účelu zmluvy.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami zákona č. 51311991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
4. Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy budú zmluvné strany rieŠit'
predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedójde k takejto dohode, bude spor
predložený k rozhodnutiu súdu.

5. Akákol'vek zmena tejto zmluvy sa móže urobit' len formou písomných dodatkov k nej.

Podpisovat'dodatky k tejto zmluve sú oprávnení len štatutárni zástupcovia oboch zmluvných
strán.
6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých 2 sú určené objednávatel'ovi a 1

zhotovitel'ovi.
7. Zodpovední pracovníci zmluvných strán túto zmluvu podpísali na znak súhlasu s jej

obsahom a svojim podpisom osvedčujú, že jej obsahu porozumeli a sú s nim plne
uzrozumení.

-,6 ttÁJ 7i]21

v Leviciach dňa

lEKovsKÉ MťJZET,]M
vLEVICIACH

Sv. Micbala40
934 69 LBVICE

k)
Mgr. Henrieta Baliová, PhD,

za objednávatel'a
Mgr. Radovan Blaho

za zhotovitel'a
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