
Zmluva o dielo 

Uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Liptovské múzeum  

    Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 

Zastúpený:  PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ múzea 

IČO:   35993154 

DIČ:   2020590363 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

Č. účtu:   SK47 8180 0000 0070 0048 1475 

 

 

Zhotoviteľ:  Akademický sochár Juraj Maták 
Nar.  

Č. OP:    

Bydlisko:      

Č. účtu v tvare IBAN:     

     

       

II. 

Predmet diela 
 

Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa vykonanie diela: 

„Reštaurátorské práce na rímsko - katolíckom kostole Všetkých Svätých Ludrová - Kút, 

NKP 350/1 – reštaurovanie exteriérových omietok – II. etapa“. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať reštaurátorské práce v zmysle podmienok daných príslušným 

Krajským pamiatkovým úradom, uvedených v rozhodnutí č. ZA-11/0021-02/PIE zo dňa 

04.01.2011. 

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej  republiky 

a spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom. 

 

 

III. 

Cena za dielo 

 

1. Cena za vykonanie predmetu diela v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách ako cena pevná zmluvná: 

  

Celková cena :  xxxx (slovom:                            EUR). 

 

 

IV. 

Platobné podmienky 
 

 Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že cena za dielo bude uhradená 

v dvoch splátkach, a to: prvá splátka vo výške xxx....... EUR do termínu 



31.10.2021; druhá splátka vo výške xxxx EUR po ukončení a odovzdaní diela na základe 

protokolu o odovzdaní diela odsúhlaseného objednávateľom.  

 

 

V. 

Čas a miesto plnenia 
  

Miesto plnenia prác:  Rímsko-katolícky kostol Všetkých Svätých Ludrová - 

Kút, k.ú. Ludrová 

Termín dodania:   do 10.12.2021 

 

 

VI. 

Ostatné podmienky zmluvy 
 

 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi elektrickú energiu a prísun vody, prípadne iné  

energie potrebné pre realizáciu diela, taktiež mu umožní vstup do areálu a objektu kostola. 

Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu diela podľa vopred vzájomne odsúhlaseného postupu, 

počas realizácie prác sa budú konať na diele kontrolné dni za účasti objednávateľa 

a Krajského pamiatkového úradu. 

Záručná doba na zreštaurované dielo sa dojednáva v trvaní 60 mesiacov a začína 

plynúť dňom odovzdania  diela objednávateľovi.  

  Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä 

ustanovenia § 631 až 643.  

 

  

VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

 V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z  tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia 

vzájomnou dohodou.  

Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov 

riadne potvrdených a podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pre objednávateľa 1 vyhotovenie, 

pre zhotoviteľa 1 vyhotovenie. 

 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 

 

 

V Ružomberku dňa 23.08.2021       

 

 

 

 

 

 

 

______________________      ______________________ 

Objednávateľ       Zhotoviteľ 

 


