
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Hradné múzeum vo Fiľakove
Hlavná 14, 98601 Fiľakovo
V zastúpení: Mgr. Viktória Tittonová, PhD., riaditeľ 
IČO: 42013241 
DIČ:2022511590
Č. účtu: SK46 5200 0000 0000 1003 0289 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
/ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ: Ján Kolpasky-AJOY
985 58 Čakanovce 4 
IČO: 14180154 
IČ pre DPH: SK1020570606 
Č. účtu: 59340157/0900
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, Lučenec
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu v Lučenci reg. č.
1340/2001
/ďalej len "zhotoviteľ"/

ČI. I
Predmet dohody

L Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, 
predmetom ktorej je vykonanie diela -  zhotovenie:
a/ 1 kusu drevenej (dub) vitríny s bezpečnostným sklom s rozmerom 80 x 80 x 130 cm, výška 
sokla je 80 cm
b/ 1 kusu dyhovaného postamentu s rámom na rekonštrukciu avarského hrobu s rozmerom 
195 x 70 x 45 cm
c/ 1 kusu dyhovaného (dub) veľkoplošného postamentu s rozmerom 180 x 70 x 35 cm 
d/ 2 kusov dyhovanej lavice s úložným priestorom pre turistov s rozmerom 200 x 40 x 40 cm 
e/ 3 kusov LDTD informačných panelov s rozmerom 115 x 84 cm.
vrátane dodania na adresu objednávateľa, určených do výstavných priestorov Hradného 
múzea vo Fiľakove.
2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá 
bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v 
tejto zmluve, pre objednávateľa zhotoviť a dodať výrobky uvedené v bode L, ČI. I Hradnému 
múzeu vo Fiľakove a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo 
dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy.



ČI. II
Cena za vykonanie diela

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za 
vykonané dielo sumu vo výške 2070,00 eur spolu s DPH.
2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie 
prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať 
si vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k 
navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne 
predvídať.
4. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1 
tohto článku do 15 dní odo dňa doručenia faktúry.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 30 dní odo 
dňa odovzdania diela.

6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.
7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať 
odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.

ČI. III
Termín plnenia diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 
28.02.2017.

ČI. IV
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem 
vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej 
doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 
jej zistení a to písomnou formou.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 3 dní od uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky 
možnom termíne.

ČI. V 
Sankcie

1. V prípade, ak dielo bude mať vady, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 10 % z ceny predmetu diela.



2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok 
z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

ČI. VI
Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom 
objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom 
zhotoviteľovi.
2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si 
dohodnú.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia 
času plnenia, dohodnutého v ČI. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia 
sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa ČI. III 
tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné 
záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
5. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí 
byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

ČI. Vili
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch 
zmluvných strán.
2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno 
vyhotovenie.

Objednávateľ

Vo Fiľakove, dňa: 29.12.2016

Hradné múzeum vo fifakove
Hlavná 14 

986.01 Fiľakovo
✓ - f n n  t /m

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

Zhotoviteľ

Vo Fiľakove, dňa 29.12.2016
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