
Zmluva o dielo  

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Článok I 

Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:  Liptovské múzeum  
Zastúpený:  PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ múzea  
Sídlo:    Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok  
IČO:    35993154  
DIČ:   2020590363 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
   SK47 8180 0000 0070 0048 1475 
Zriaďovateľ:  Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 
( ďalej len „objednávateľ“) 
 
 a  
 
Zhotoviteľ:   HDH Development, s.r.o. 
Zastúpený:  Ing. arch. Marián Herceg, konateľ 
Sídlo:    Obchodná 7, 811 06 Bratislava 
IČO:    35 912 804 
DIČ:    2021921088 
IČ DPH:   SK2021921088 
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., číslo účtu 2621074108 
   SK25 1100 0000 0026 2107 4108 
( ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

1. Dielom sa na účely zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu novej 

stálej expozície Liptovského múzea s názvom „Expozícia stredovekých a novovekých dejín 

Liptova“ v rozsahu špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorila podklad pre súťaž návrhov (ďalej 

len „dielo“). 

2. Dokumentácia bude obsahovať náležitosti podľa vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v rozsahu: 

-  návrh novej expozície v súlade s víťazným súťažným návrhom, dopracovanie detailov interiéru, 

umiestnenia expozičných prvkov a Smart prvkov, návrh rekonštrukcie povrchov, osvetlenia 

a všetkých potrebných inštalácií + podrobný položkovitý rozpočet pre realizáciu novej expozície.  

3. Predmet zmluvy je realizovaný v rámci projektu č. 21-523-01771 Expozícia stredovekých 

a novovekých dejín Liptova, projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Článok III 

Vykonanie a odovzdanie diela 

 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať pre objednávateľa dielo na vlastné náklady a na vlastné 

nebezpečenstvo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Zhotoviteľ je 

povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať všetky príslušné 

záväzné technické normy, ktoré sa na vykonanie diela (resp. vykonávanie obdobných diel) 

vzťahujú. 



2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo osobne, prípadne prostredníctvom svojich kvalifikovaných 

a odborne spôsobilých zamestnancov, za ktorých činnosť zodpovedá tak, akoby ju vykonával 

osobne. 

3. Zhotoviteľ je povinný po dohode s objednávateľom uskutočniť počas prác na vykonaní diela 

pracovné stretnutia s cieľom oboznámiť objednávateľa s podrobnosťami architektonického 

návrhu počas návrhového procesu pred konečnou finalizáciou.    

4. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo najneskôr v termíne: 

do 30.09.2021 

 a najneskôr v tento deň ho aj odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcej 

ústnej dohode s objednávateľom dielo vykonať a odovzdať aj  pred týmto dátumom.               

5. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi za účelom vykonania diela potrebnú súčinnosť.  

6. Miestom odovzdania diela je Liptovské múzeum, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok. So 

súhlasom objednávateľa môže zhotoviteľ dielo objednávateľovi odovzdať aj na inom vhodnom 

mieste. 

7. Prevzatie diela objednávateľ zhotoviteľovi písomne potvrdí podpisom do odovzdávacieho 

a preberacieho protokolu. Bez písomného potvrdenia nie je zhotoviteľ povinný dielo odovzdať. 

8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v rozsahu článku II bodu 2. tejto zmluvy. 

9. Objednávateľ nie je povinný prevziať od zhotoviteľa dielo v prípade, ak má vykonané dielo vady, 

za ktoré zodpovedá zhotoviteľ a ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. 

 

Článok IV 

Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu 

 

1. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do okamihu odovzdania diela zhotoviteľ. Odovzdaním 

diela prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa. 

2. Vlastníkom diela je až do okamihu odovzdania diela zhotoviteľ. Odovzdaním diela prechádza 

vlastnícke právo k vykonanému dielu na objednávateľa. 

 

 

Článok V 
Cena za vykonanie diela 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela vo výške stanovenej 

dohodou zmluvných strán v sume 4866,67 € bez DPH + 20 % DPH,  t. j. celková konečná suma je 

5840,- € s DPH, slovom päťtisícosemstoštyridsať EUR s DPH. Zhotoviteľ je platca DPH. 

2. Cenu za vykonanie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa 

odovzdania diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. 

 
Článok VI 

Zodpovednosť za vady diela 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a to aj 

vtedy, keď tieto vady vyjdú najavo až neskôr. 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré na diele spôsobil objednávateľ v čase po jeho odovzdaní. 

3. Objednávateľ je povinný upozorniť zhotoviteľa na vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá,  

bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvie, najneskôr však so šiestich mesiacov od 

zistenia vady. 

4. Práva objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

 



Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných strán 

písomnými dodatkami. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a dva objednávateľ. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva vyjadruje ich 

skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Ružomberku dňa  21.07.2021 

 

 

 

 

 

 

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

PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ    Ing. arch. Marián Herceg, konateľ 

                 


