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Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa zákona číslo 513/1991 Z.z. Občianskeho zákonníka § 536 a násl. ustanovení 

Článok I 
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Liptovské múzeum v Ružomberku 
Š.N. Hýroša 10 

034 50 Ružomberok 
IČO: 35993154 
DIČ: 2020590363 
Bankové spojenie: Dexia banka Ružomberok 
Číslo účtu: 8339688170/5600 
Zastúpenie v zmluvných otázkach: PhDr. Iveta Zuskinová 
Zastúpenie v technických otázkach: Jiŕí Pfibyl 

2. Zhotoviteľ: M&S Michal Stupka 
Liptovský Peter 232, PSČ 033 01 
IČO: 40454568 
DIČ:1070691831 
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Liptovský Mikuláš 
číslo účtu: 4012089274/7500 
Zastúpenie v zmluvných otázkach: Michal Stupka 

Článok II 
Predmet diela 

Predmetom diela je vytvorenie Depozitu v podkroví objektu Múzea Čierny orol v Liptovskom 
Mikluláši na základe ponuky zhotoviteľa zo dňa 15.4.2011, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy. 

Článok III 
Cena za dielo 

1. Cena za dielo je cena za práce a služby a je určená dohodou takto: 

Označenie činnosti 
c. 

Montáž SDK konštrukcie, montáž tepelnej izolácie, 
1 strešného okna, konštrukcie podlahy a malého pódia na 

vyrovnanie, penetrácia sadrokartonu a maľovanie 2x 
Spolu 

Cena celkom bez DPH 3.718,22€ 

Dohodnutá cena za dielo (slovom tritisícsedemstoosemnásť 22/100 €) je cena konečná, bez dane 
z pridanej hodnoty. 

Cena bez DPH 
[EUR] 

3718,22 

3718,22 
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2. Objednávateľ zaplatí montážne práce po ukončení diela na základe faktúry dodávateľa. 
Faktúra bude uhradená do 14-ich dní od doručenia faktúry na účet zhotoviteľa. 

Článok IV 
Doba plnenia 

1. Začiatok doby plnenia: 2.5.2011 
2. Koniec doby plnenia: ...22.5.2011 

Článok V 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Povinnosti a práva objednávateľa 
1.1. Objednávateľ je povinný 

1.1.1 umožniť zhotoviteľovi v prípade jeho požiadavky realizovať dielo podľa Článku IV 
aj v dňoch pracovného pokoja; 

1.1.2 zabezpečiť priestor pre uloženie pracovného náradia zhotoviteľa, vrátane elektrickej 
zásuvky 230V a prípojky na vodovodné potrubie čo najbližšie k dotknutému 
objektu, tiež sociálne a hygienické zariadenia; 

1.1.3 zabezpečiť odvoz nie nebezpečného odpadu vzniknutého pri realizácii diela; 
1.1.4 neodkladne informovať zhotoviteľa o nedostatkoch pri realizácii diela; 
1.1.5 riadne realizovaný predmet plnenia prevziať a zaplatiť na bankový účet zhotoviteľa 

cenu podľa Článku III, bod 1. na základe faktúry zhotoviteľa po odstránení 
prípadných nedostatkov zistených pri odovzdávaní diela; 

1.1.6 uhradiť konečnú faktúru za dielo s výpočtom skutočne použitého materiálu na 
bankový účet zhotoviteľa po odpočítaní poskytnutého preddavku (Článok III, bod 
3.) do 7 dní od doručenia faktúry; 

1.1.7 poskytnúť v maximálnej miere súčinnosť pri vybavovaní potrebných povolení na 
zneškodnenie nebezpečného odpadu z časti strechy. 

1.2. Objednávateľ je oprávnený 
1.2.1 priebežne kontrolovať realizáciu diela; 
1.2.2 odstúpiť od zmluvy podľa Článku IX, bod 2. 

2. Povinnosti a práva zhotoviteľa 
2.1. Zhotoviteľ je povinný 

2.1.1 realizovať dielo podľa platných príslušných noriem, technologických postupov a 
platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov; 

2.1.2 vykonať opatrenia a zabezpečiť predmetný objekt tak, aby v prípade nepriaznivých 
poveternostných podmienok (dážď, sneh, vietor) počas doby plnenia (Článok IV) 
nedošlo k poškodeniu, ujme na predmetnom objekte (namoknutie stropu, zatečenie 
do interiéru domu, iné poškodenia domu súvisiace s plnením diela spôsobené 
nepriaznivými poveternostnými podmienkami); 

2.1.3 v prípade poškodenia, ujmy na predmetnom objekte podľa Článku V, bod 2.1.2 
uhradiť všetky náklady spojené s odstránením poškodenia alebo poškodenie na 
vlastné náklady odstrániť do termínu písomne dohodnutým s objednávateľom; 

2.1.4 odpad, ktorý vznikne pri realizácii diela, sústrediť do nádoby určenej 
objednávateľom na jeho odvoz; 

2.1.5 odstrániť na vlastné náklady nedostatky diela zistené pri odovzdávaní diela; 
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2.1.6 viesť na stavbe stavebný denník pre zápis o priebehu prác, prípadne pre zápisy 
zmluvných strán o zmenách a dohodách mimo rozsahu tejto zmluvy. 

2.2. Zhotoviteľ je oprávnený 
2.2.1 upozorniť objednávateľa a v prípade jeho neprítomnosti na základe telefonického 

jednania vykonať také činnosti, aby sa zabránilo poškodeniu objektu, alebo jeho 
častí; 

2.2.2 odstúpiť od zmluvy podľa Článku IX, bod 3. 

Článok VI 
Ostatné podmienky 

1. Všetky dohody o zmene postupu prác, presune termínov alebo rozsah naviac prác môžu byť 
zapísané do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom na stavbe. Všetky zápisy v stavebnom 
denníku sú vyhotovené trojmo, z ktorých 1. kópiu obdrží objednávateľ po ukončení stavby spolu 
so záverečnou faktúrou. 

Článok VII 
Odovzdanie diela 

1. Odovzdanie celého diela sa uskutoční za účasti oboch zmluvných strán na základe výzvy 
zhotoviteľa. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu obe zmluvné 
strany. Zápisnica môže byť formou zápisu do stavebného denníka. 

Článok VIII 
Zmluvné pokuty 

1. Ak zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo ku koncu doby plnenia, objednávateľ má právo 
znížiť cenu diela o 0,5 % z ceny neukončených prác diela (Článok III, bod 1.) za každý 
omeškaný deň. 

2. Ak objednávateľ mešká s platením podľa Článku V, bodov 1.1.4, 1.1.6 a 1.1.7, má zhotoviteľ 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s platením. 

Článok IX 
Platnosť zmluvy 

1. Platnosť zmluvy je odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ 

2.1. mešká viac ako tri dni so začiatkom doby plnenia stanoveného v Článku IV; 
2.2. preruší práce na diele na viac ako na tri dni a pričom prerušenie nie je spôsobené 

poveternostnými podmienkami; 
2.3. realizuje dielo v rozpore s touto zmluvou. 

3. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ 
3.1. neumožní zhotoviteľovi začať realizovať dielo v termíne podľa Článku IV; 
3.2. trvá na prácach, ktorých technologický postup alebo zabudovanie do stavby je v rozpore s 

platnými príslušnými normami, technologickými postupmi a platnými právnymi, 
prevádzkovými, požiarnymi a bezpečnostnými predpismi. 
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4. Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastáva okamihom prevzatia písomného oznámenia o 
odstúpení od zmluvy druhou zmluvnou stranou alebo doručením písomného oznámenia o 
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Oznámenie môže byť vykonané písomnou 
formou zápisom do stavebného denníka. 

1. Ostatné náležitosti, týkajúce sa zmluvných strán a neuvedené v tejto zmluve, sa riadia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sa robia písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných 
strán. 

3. Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom exemplári. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.l 

Prílohy: 
č. 1:Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 15.4.2011 

Článok X 
Záverečné ustanovenia 

Liptovský Peter, 27.4.2011. Liptovský Hrádok 

Zhotoviteľ: 

Ing. Michal Stupka 
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