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Zmluva o dielo  

uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov  

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:    

Názov:   Liptovské múzeum 

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

IČO:     35993154 

DIČ:    2020590363  

v zastúpení:   PaedDr. Michal Kovačic, PhD.  

bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

číslo účtu:   7000481459/8180 

IBAN:    SK91 8180 0000 0070 0048 1459   

(ďalej len objednávateľ) 

  

1.2 ZHOTOVITEĽ:   

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kallo 

Narodený:   

Číslo OP:   

Adresa:    

Člen Komory reštaurátorov Slovenska: Číslo osvedčenia 316  

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:    

IBAN:     
(ďalej len zhotoviteľ)  

 

2.  PREDMET ZMLUVY 

2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná na vlastné náklady 

a na svoje nebezpečenstvo dielo spočívajúce v realizácii reštaurovania a opravy zbierkového 

predmetu: motorová drezina Š 1201 (zbierkový fond Považskej lesnej železnice) v rámci 

realizácie malého projektu Múzeum na kolesách. Objavujeme históriu a spájame súčasnosť 

lesných železníc na slovensko-moravskom pohraničí, kód projektu: SK/FMP/11b/07/008, 

v programe cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ.   
 

3. ROZSAH DIELA A ČAS PLNENIA 

3.1 Vyhotovenie diela - reštaurovanie a oprava motorovej dreziny Š 1201 (ďalej len dielo) 

bude zahŕňať: 

- vykonanie reštaurátorského výskumu a vypracovanie návrhu na reštaurovanie 

- realizácia reštaurovania historických súčastí 

- zabezpečenie opravy motorových súčastí 

- zabezpečenie potrebných prehliadok a vykonanie skúšobných jázd 

- zabezpečenie vydania potrebných dokladov oprávňujúcich prevádzkovanie dreziny 

Š1201 na dráhe Považskej lesnej železnice 

- vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie a fotodokumentácie z postupu prác a 

realizácie reštaurovania  
 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v termíne do 15.07.2022. 

 

3.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo riadnym ukončením a odovzdaním celého  diela 

objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní diela. 
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3.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť. Ak zhotoviteľ  ukončí dielo pred dojednaným 

časom, objednávateľ sa zaväzuje dielo riadne prevziať a uhradiť. 

 

4. CENA ZA DIELO  

 

4.1 Cena za vykonanie predmetu diela v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

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

Celková cena :    xxx,- € (slovom:               EUR).  

 

4.2 Cena uvedená v bode 4.1 tejto zmluvy je konečná a zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním 

a odovzdaním diela, s transportom zbierkového predmetu do ateliéru reštaurátora a späť, 

s nakládkou a vyložením predmetu v areáli Považskej lesnej železnice. 

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na nasledovných platobných podmienkach: 
 

5.2 Cena za dielo bude uhradená v dvoch splátkach, a to: prvá splátka vo výške xx,- EUR do 

termínu 31.05.2022; druhá splátka vo výške xxx,- EUR po ukončení a odovzdaní diela na 

základe protokolu o odovzdaní diela odsúhlaseného objednávateľom. 
 

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, 

ktoré sa na ňom vyskytnú do uplynutia záručnej doby. 

6.2 Záručná doba je dohodnutá na lehotu 24 mesiacov. 

6.3 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu diela objednávateľom, alebo dňom, 

keď zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela, a to v prípade, že 

objednávateľ dielo od zhotoviteľa včas neprevezme.  

6.4 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela písomne. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní od oznámenia vád diela písomne oznámiť 

zhotoviteľovi lehotu a postup odstránenia predmetných vád diela. 

6.6 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v priebehu záručnej doby najneskôr 

v lehote do 60 dní od  písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

7. OSTATNÉ PODMIENKY ZMLUVY  

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri vykonávaní 

diela a to v rozsahu určenom zhotoviteľom.  

 

7.2 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek skontrolovať u zhotoviteľa proces reštaurovania, 

najmä či sú splnené podmienky ochrany a bezpečnosti prevzatého zbierkového predmetu. 

 

7.3 Zhotoviteľ je povinný po prevzatí zbierkového predmetu zabezpečiť ochranu 

a starostlivosť o tento predmet v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o 

galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty podľa Výnosu MK SR z 10.08.2015 

č. MK-2544/2015-110/11648. 

 

7.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi každú zmenu, 

ohrozenie, poškodenie alebo stratu prevzatého zbierkového predmetu. 

 

7.5 Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek neautorizovanú zmenu diela vykonanú 

objednávateľom alebo treťou osobou poverenou objednávateľom. 
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8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1 Všetky ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré sa neuvádzajú v tejto zmluve, sa 

spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka, resp. Autorského zákona v platnom znení. 

 

8.2 Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané len písomnými dodatkami podpísanými 

oboma zmluvnými stranami. 

 

8.3 Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 

znení neskorších predpisov.  

 

8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

 

8.5 Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 

vyhotovenia zmluvy a 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ. 

 

8.6 Miestom plnenia zmluvy je miesto určené zhotoviteľom. Po zhotovení diela bude zbierkový 

predmet slúžiť na prevádzkové účely Považskej lesnej železnice. 

 

8.7 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, a že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená. Súčasne 

zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, jej obsahu 

porozumeli, v celom rozsahu so zmluvou súhlasia, zaväzujú sa jej ustanovenia dobrovoľne plniť a 

podpísali ju na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná, a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 28.03.2022           V Ružomberku dňa 29.03.2022 

      Za zhotoviteľa:   Za objednávateľa : 

 

 

 

 

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

        Mgr. Peter Kallo                                          PaedDr. Michal Kovačic, PhD. 

           reštaurátor                     riaditeľ Liptovského múzea 

 


