
Zmluva o dielo 
 
 uzatvorená poda § 536 a násl.  Obchodného zákonníka . 513/1991 Zb. v znení  
neskorších predpisov  ( alej len „zmluva“) 
 
 

l. I.  
Zmluvné strany 

 
Objednávate:   
Obchodné meno : Liptovské múzeum v Ružomberku 
Sídlo : Š.N.Hýroša 10 ,034 50 Ružomberok 
IO: 35993154 
DI: 2020590363 
íslo útu: 7000481475/8180 
Nástupnícky úet/IBAN : SK47 8180 0000 0070 0048 1475  
Oprávnený kona v mene/zastúpený : Mgr. Martin Krupa, riadite 
                                                           /alej len „objednávate“ / 
a 
 
Zhotovite:   
Obchodné meno : ABEJA s.r.o. 

Sídlo :  Komenského 1318/6, Liptovský Mikuláš 

IO:     45987190 

I DPH : SK2023188827 

Bankové spojenie:  Tatra banka a.s., Liptovský Mikuláš 

íslo útu  :  2920893795/1100 

IBAN: SK8111000000002920893795 

Oprávnený kona v mene/zastúpený: Marián Mihok - konate spolonosti                                                               
/ alej len „ zhotovite “/ 

 
l. I. Predmet zmluvy 

 
1. Zhotovite sa zaväzuje, vykona sanácia vlhkosti objektu  Vážnica a Zvonica 
pre projekt Odstránenie havarijného stavu  na  NKP 321/1-2 - Zvonica  a Vážnica – I.etapa 

Projekt je realizovaný s finannou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a  
spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom. 

2. Stavebné sanané práce  musia by vykonané v zmysle Rozhodnutí  Krajského  
pamiatkové  úradu  Žilina – KPUZA-2014/18020-6/73357/LIP . Stavebné sanané práce  
musí odsúhlasi  Krajský  pamiatkový  úradu  Žilina , ktorý bude aj stavbu dozorova . 
Ukonenie  stavebných prác  musí   na záver  odsúhlasi Krajský  pamiatkový  úradu  Žilina  
a až po  odsúhlasení môžu  by  stavebné práce  zaplatené . 
 
  
 

l. II. Doba a miesto vykonania diela  
 
1.   Zhotovite sa zaväzuje  vykona práce uvedené v l. I.  a odovzda ho objednávateovi   
v lehote od 14.11.2016 -   30.11.2016.  
 

 
l. IV. Zmluvná cena, platobné podmienky 

1.Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene vo výške 9142,57 € vrátane 20 % DPH. 
 



 
2. Objednávate sa zaväzuje zaplati zhotoviteovi zmluvnú cenu na základe faktúry 

vystavenej zhotoviteom po vykonaní dohodnutého rozsahu so splatnosou 30 dní odo 
da doruenia faktúry objednávateovi, a to bezhotovostným prevodom na úet 
zhotovitea uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  
 

l. V. Sankcie 
 
1. V prípade, že zhotovite nedodrží dobu plnenia a neodovzdá zhotovené  dielo 

objednávateovi v dobe dohodnutej touto zmluvou, objednávate môže od neho 
požadova zaplatenie  zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý de 
omeškania. 

2. V prípade, že objednávate nedodrží lehotu splatnosti faktúry dohodnutej touto zmluvou, 
zhotovite môže od neho požadova zaplatenie  zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo 
zmluvnej ceny za každý de omeškania. 

 
l. VI. Skonenie zmluvy 

 
Zmluvný vzah je možné skoni: 
1.  Písomnou dohodou zmluvných strán. 
2. Odstúpením objednávatea od zmluvy z dôvodu, ak zhotovite poruší svoje zmluvné  
     povinnosti podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvných povinností    
     zhotovitea sa považuje najmä porušenie povinností uvedených v l. 5 ods. 2 tejto zmluvy 
3. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávatea na náhradu škody voi     
      zhotoviteovi.   
 

l. VII. Všeobecné a záverené ustanovenia 
 
1. Zmena  tejto  zmluvy  je  možná  len  na  základe  písomnej  dohody oboch zmluvných 

strán formou dodatku.  
2. Zmluva nadobúda platnos okamihom jej podpísania  oboma zmluvnými stranami 

a úinnos nasledujúci de od jej zverejnení na www stránke objednávatea  . 
3. Objednávate a zhotovite 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, o na znak svojho  bezvýhradného  súhlasu s celým jej obsahom 
nižšie potvrdzujú svojimi vlastnorunými podpismi.  

4.. Táto zmluva je  vyhotovená v dvoch  rovnopisoch v slovenskom   jazyku, po jednom  pre 
každú zmluvnú stranu. 

 
V Ružomberku   10.11.2016 
 
Za objednávatea: Za zhotovitea: 
 
 
 
............................. ............................. 
Mgr. Martin Krupa  
 riadite konate 


