
                                                            Zmluva o dielo  č.1076/2017 

 

 uzatvorená podľa § 536 a násl.  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení  neskorších 
predpisov  ( ďalej len „zmluva“)       

Čl. I.  

Zmluvné strany 

Objednávateľ:   

Obchodné meno:                 Liptovské múzeum v Ružomberku 
Sídlo:                                   Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 

IČO:                                     35993154 

DIČ:                        2020590363 

Bankové spojenie:                Štátna pokladnica     

Číslo účtu:                            SK47 8180 0000 0070 0048 1475 

Oprávnený konať v mene/ 

zastúpený:                           Mgr. Martin Krupa , riaditeľ  

Kontaktná osoba/ údaje:     Jiři Přibyl , Odborný konzervátor, správca, vedúci 

                                                Anna Kolkusová, vedúca Etnografického oddelenia  

                                                           /ďalej len „objednávateľ“ / 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno:            OKV, spol. s r.o.                       

Sídlo:                              Kratinova 52, 036 08 MARTIN                       

IČO:           36382124                   

DIČ:           2020119618     

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa,a.s.               
Číslo účtu: :  SK09 0900 0003 5000 0023 0914                          
Oprávnený konať v mene : Ing.  Ladislav Jambor  , konateľ spoločnosti                              

Kontaktná osoba/ údaje :  903 522 760          

                                                            / ďalej len „ zhotoviteľ “/ 

 



                                                                      Čl. II. 

    Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná na vlastné náklady a na svoje 

nebezpečenstvo dielo spočívajúce vo vykonaní realizácie odborného ošetrenia zbierkového 

predmetu pre projekt  

   „  Reštaurovanie,oprava  osobného  vozňa  Ba/u6  12/89  -zbierkový fond Považskej lesnej  

        železnice  „ 

Realizáciu odborného ošetrenia zbierkového predmetu z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia“ 

Projekt je spolufinancovaný  z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja.  

Práce, ktoré sú obsahom diela, ku ktorého vyhotoveniu sa touto zmluvou zaväzuje 
zhotoviteľ: 

A. Oprava  podvozkov:  
                        
                       -          obnova  spodnej  časti  osobného  vozňa  

-          oprava  brzdového systému 
-          oprava obidvoch  podvozkov  vozňa 
-          oprava podlahy  vozňa 
-          oprava  narážacieho mechanizmu vozňa 

  
B. Oprava skrine vozňa: 

  
-       oprava  skrine   
-       vyvarenie plechov  skrine  vozňa 

                       -          vytmelenie  a vybrúsenie  skrine  
-       finálna  úprava  vozňa – nanesenie  ochranného laku  a pôvodných     
-        nápisov    
-        vyhotovenie  okenných  rámov a ich zasklenie 
-        oprava  štyroch  dverí vrátane ich  zasklenia a nastriekania 

                       -            oprava  strechy  vozňa – výmena  poškodených  plechov   
                                    a aplikácia  ochranného náteru 
  

C. Oprava interiéru vozňa :  
  

-          zhotovenie  dvoch interiérových dverí, ich         
           zasklenie  a aplikovanie  náteru 
-          obnova  dreveného  obkladu  vozňa 
-          oprava  sedadiel - tapacírovanie a oprava  poškodených  sedadiel  
-          výmena   pôvodnej  podlahovej  krytiny 
-          oprava  pôvodného  elektrického osvetlenia  vozňa 

  
D. Záverečná reštaurátorská dokumentácia z priebehu    

prác  vrátane  fotodokumentačného materiálu 



 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za realizované  odborné ošetrenie zbierkového predmetu  
zaplatí zhotoviteľovi  dojednanú cenu podľa čl. IV tejto zmluvy. 

  

Čl. III. 

Doba a miesto vykonania diela  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje  realizovať  odborné ošetrenie zbierkového predmetu  uvedené 
v  Čl. II a odovzdať ho objednávateľovi  v lehote  do  30. 4. 2017.  

      2. Objednávateľ je povinný sprístupniť zhotoviteľovi zbierkový predmet na  
 ktorom sa má v realizovať  odborné ošetrenie zbierkového predmetu  najneskôr v lehote        
do 31.1.2017 . Odovzdanie a prevzatie zbierkového predmetu    
 obidve zmluvné strany potvrdia v odovzdávacom  protokole, ktorý sa stane súčasťou  tejto   
 zmluvy. Objednávateľ zabezpečí dopravu ako aj uhradí dopravné  náklady dopravy. 

      3.  Po vykonaní diela v termíne podľa bodu 1 tohto článku zhotoviteľ je povinný odovzdať  
      hotové dielo objednávateľovi, ktorú skutočnosť potvrdia obidve zmluvné strany v  
      preberacom   protokole, ktorý sa stane súčasťou tejto zmluvy. 

            Preberací protokol musí obsahovať, najmä : 

a) Zoznam preberaných diel a ich stav 

b) V prípade, že dielo má zjavnú vadu, ktorá je odstrániteľná – termín jej odstránenia,  

c) V prípade, že dielo má zjavnú vadu, ktorá je neodstrániteľná – dohodu o výške škody,     
    dohodu o čase a mieste  jej zaplatenia.  

d) Dátum a podpis zástupcov oboch zmluvných strán. 

4.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred  
     odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela. 

 

Čl. IV.  

Zmluvná cena, platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene vo výške  10527,00  € vrátane 20 % DPH. 
Cena bez DPH 8772,50 €. 

     Dohodnutá cena je cenou konečnou a jej zmena je prípustná len po predchádzajúcej 
písomnej dohode oboch zmluvných strán. 



2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu na základe faktúry 
vystavenej zhotoviteľom po vykonaní dohodnutého rozsahu prác so splatnosťou 7 dní odo 
dňa doručenia faktúry objednávateľovi, a to bezhotovostným prevodom na účet 
zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

3. V prípade, že pri prebraní diela bolo zistené, že dielo má vady, zhotoviteľ  môže vystaviť 
faktúru objednávateľovi až po odstránení vád. 

4. V prípade, že doručená faktúra nespĺňa náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne 
platných predpisov, objednávateľ túto faktúru vráti zhotoviteľovi na doplnenie resp. 
prepracovanie a lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej (opravenej) faktúry. 

 

Čl. V. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. OBJEDNÁVATEĽ je povinný 
 

a) protokolárne odovzdať dielo zhotoviteľovi za účelom realizácie  odborného ošetrenia 
zbierkového predmetu  v termíne dohodnutom v tejto zmluve,  

b) poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri vykonávaní diela na základe 
písomnej požiadavky a v rozsahu určenom zhotoviteľom, 

c) objednávateľ je oprávnený kedykoľvek skontrolovať u zhotoviteľa či sú splnené 
podmienky ochrany a bezpečnosti prevzatého zbierkového predmetu, 

d) zhotovené dielo protokolárne prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu 10527,00 € vrátane 20 % DPH. 
 

2. ZHOTOVITEĽ je povinný 
 

a) vykonať dielo v dohodnutom rozsahu podľa čl. II, bod 1 tejto zmluvy riadne a včas 
podľa dohodnutých podmienok v tejto zmluve, 

b) vykonať dielo na svojom odbornom  pracovisku, personálne, materiálne a technicky 
vybavenom na účely dohodnuté v tejto zmluve, 

               po prevzatí zbierkového predmetu, na ktorom bude realizované  odborné        

               ošetrenie zbierkového predmetu  vykonávať zabezpečiť ochranu a starostlivosť     

               o toto dielo v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o  
               ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a Výnosom MK SR z 10. augusta 2015 č.    

               MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných  

               činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty. 
c)  ďalej zabezpečiť denný dozor, nočnú ochranu, dodržanie klimatických podmienok 

v priestoroch, kde sa dielo bude vykonávať, dodržiavať predpísanú teplotu ovzdušia, 
vlhkosť, intenzitu osvetlenia a pod., 



d) bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi každú zmenu, ohrozenie, 
poškodenie alebo stratu prevzatého zbierkového predmetu, 

e) pristupovať k plneniu svojich povinností s odbornou starostlivosťou, v súlade 
s etikou reštaurátora a spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, 

f) pri vykonávaní diela  spolupracovať s objednávateľom, 
g) dbať o to, aby pri vykonávaní činností vyplývajúcich z tejto zmluvy nevznikla 

objednávateľovi škoda; v prípade vzniku škody za túto zodpovedá zhotoviteľ, 
h)  bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi každú  zmenu svojho 

obchodného mena, sídla, adresy a pod. 
i) umožniť objednávateľovi kedykoľvek prístup k prevzatému zbierkovému predmetu 

za účelom preskúmania podmienok ochrany a bezpečnosti prevzatého zbierkového 
predmetu, 

j) dodržiavať autorské práva týkajúceho sa zbierkového predmetu a za ich porušenie 
niesť zodpovednosť, 

k) zhotoviteľ nesmie : 
- bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa s prevzatým zbierkovým   

        predmetom s výnimkou dohodnutého rozsahu realizovaného odborného ošetrenia        
zbierkového predmetu  akýmkoľvek iným spôsobom disponovať, tento        
premiestňovať, prenajímať,  požičiavať iným osobám a pod., 

  - nesmie na prevzatom zbierkovom predmete realizovať akékoľvek iné zmeny  nad   
dohodnutý rozsah odborného ošetrenia zbierkového predmetu, 
  - bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa vyhotovovať pohľadnice,  
    tlačoviny, fotografie, diapozitívy a iné reprodukcie prevzatého zbierkového  
predmetu  za účelom ich reprodukovania, zverejňovania   alebo na akékoľvek iné    
účely a toto nesmie umožniť ani tretím osobám. 

l) k vyúčtovaniu predložiť správu o reštaurovaní vrátane  fotodokumentačného 
materiálu  

                                                Čl. VI. 

Reklamácie a zodpovednosť za vady 

1.Pri nekvalitnom prevedení realizovaného  odborného ošetrenia zbierkového predmetu  má  
      objednávateľ právo: 

      - požadovať bezplatné odstránenie vady alebo  

      - požadovať zľavu zo zmluvnej ceny   alebo  

      - odstúpiť od tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za vady v zmysle príslušných ustanovení     
     Obchodného zákonníka a zákona č. 206/2009 Z. z. 

3. Záručná doba na zhotovené dielo je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu  
      preberacieho protokolu. 



4.   Zhotoviteľ  je povinný odstrániť reklamované vady v priebehu záručnej doby najneskôr  
      v lehote do 30 dní od  písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

 

Čl. VII. 

Sankcie 

a.V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia a neodovzdá zhotovené  dielo 
objednávateľovi v dobe dohodnutej touto zmluvou, objednávateľ môže od neho požadovať 
zaplatenie  zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 
b.V prípade dodania vadného diela objednávateľ môže požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu až do výšky 100% zmluvnej ceny.   
c.V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady diela v lehote podľa čl. VI. bod 4 tejto zmluvy, 
objednávateľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo zmluvnej ceny za každý 
deň omeškania. 
d.V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s platením faktúry, zhotoviteľ môže požadovať od 
neho úrok z omeškania vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 
e.Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti. 
f.Zaplatením  zmluvnej  pokuty sa zhotoviteľ  ani objednávateľ nezbavuje  povinnosti  
splnenia  záväzku  zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť škodu tým 
spôsobenú, a to aj škodu presahujúcu zmluvnú pokutu. 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. VIII. 

Skončenie zmluvy 

 

Zmluvný vzťah je možné skončiť: 

1.  Písomnou dohodou zmluvných strán. 

2. Odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu, ak zhotoviteľ poruší svoje zmluvné  
     povinnosti podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvných povinností    
     zhotoviteľa sa považuje najmä porušenie povinností uvedených v čl. 5 ods. 2 tejto zmluvy 

3. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody voči     
      zhotoviteľovi.    

 

 



 

Čl. IX. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva   nadobúda   platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami . 
2.  Táto zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení  na webe objednávateľa .  
3. Zmena  tejto  zmluvy  je  možná  len  na  základe  písomnej  dohody oboch zmluvných   
    strán formou dodatku. 

4. Objednávateľ a zhotoviteľ zhodne  vyhlasujú,   že  sa  s  obsahom  tejto zmluvy   pred   
    jej podpísaním podrobne oboznámili,  že mu porozumeli a že táto zmluva je prejavom 
    ich  pravej a slobodnej vôle, čo na znak svojho  bezvýhradného  súhlasu s celým jej     
    obsahom  nižšie potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.  
5. Táto zmluva   je   vyhotovená   v   štyroch    rovnopisoch   v   slovenskom   jazyku, po dvoch  
    pre zmluvnú stranu.    
Po podpise tejto zmluvy sa súčasťou zmluvy stanú : 

    - Zoznam zbierkových predmetov (diel) s fotografickou dokumentáciou  
    - Odovzdávací protokol o odovzdaní výtvarného diela  zhotoviteľovi 

   - Preberací protokol o prevzatí zhotoveného diela objednávateľom.  

V Ružomberku dňa   : 11.1.2017                                          V   Martine   dňa  : 

Za objednávateľa:                 Za zhotoviteľa: 

 

 

 

...............................................                                               ...............................................              

Mgr. Martin Krupa,                                                              Ing.  Ladislav Jambor  ,  

riaditeľ Liptovského                                                              konateľ spoločnosti  

múzea v Ružomberku                                                             

                                                              

 

 

 

 



                                             . 

                                      Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č.       1076 /2017 

 

 

                                        Zoznam zbierkových predmetov (diel) 

 

 

 

P.č.          Predmet                             Prír.č.             Evid.č.          Počet ks       Poistná hodnota 

___________________________________________________________________________ 

1.    Vozeň osobný                  12/89              Ž-12                  1                 50 000,00  €      

         Ba/u6                                 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 

 

Poistná hodnota celkom: 50 000,00 €  

 

 

 

 
 

                                                                                                ................................................. 

                                                                                                         Mgr. Martin Krupa, 

                                                                                                                  riaditeľ  

            Liptovského múzea v Ružomberku  

 

 

 

 

 



                       Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č.    1076/2017  

 
 

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ ZBIERKOVÝCH PREDMETOV (DIEL) 
k zmluve o dielo č.     1076 /2017 zo dňa     11.  01. 2017, uzavretou medzi: 

 

Liptovské múzeum v Ružomberku 

Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok, Slovenská republika 

(ako objednávateľ) 

a 

OKV, spol. s r.o.                       

Kratinova 52, 036 08 MARTIN                  

 

 

za účelom:  zhotoviteľských prác, ktoré majú charakter reštaurovania 

        Dňa .......................... objednávateľ odovzdáva a zhotoviteľ preberá zbierkové predmety 
(diela) podľa Zoznamu zbierkových predmetov uvedených v prílohe č. 1 k Zmluve o dielo č.                          

1076/2017 v celkovom počte 1 ks a to v stave autentickom a spôsobilom na užívanie pre 
dohodnutý účel.                               

Za objednávateľa odovzdal: /meno, priezvisko, funkcia/  

 

Za zhotoviteľa prevzal: /meno, priezvisko, funkcia/ 

 

Miesto a dátum odovzdania a prevzatia: v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline,  

dňa          .        .  2017 

.............................................................                         .............................................................            
pečiatka a podpis za objednávateľa                                      pečiatka a podpis za zhotoviteľa 

 

 



Vrátenie zbierkových predmetov (diel): 

  

 

        Dňa ...................  zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ  preberá zbierkové predmety 
(diela) podľa Zoznamu zbierkových predmetov (diel) uvedených v prílohe č. 1 k Zmluve 
o dielo č.1076  /2017 v celkovom počte 1 ks a to v stave nepoškodenom. 

                               

Za zhotoviteľa odovzdal: /meno, priezvisko, funkcia/ 

  

 

 

Za objednávateľa prevzal: /meno, priezvisko, funkcia/  

 

 

 

Miesto a dátum odovzdania a prevzatia:  

 

 

 

 

 

........................................................                             ................................................... 

pečiatka a podpis za objednávateľa                             pečiatka a podpis za zhotoviteľa 

 

 

 

 

 



 

                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


