
Zmluva o dielo 
uzavretá podľa zákona č. 536/1991 Z.z. 

(Obchodného zákonníka) 
 

 

1. Zmluvné strany. 
 
1.1. Dodávateľ: 

Názov:     Lukáš Grešner – ATELIÉR BOJNICE 
Ulica:    Gazdovská 6/2 
Sídlo:    971 01  Prievidza 
IČO :      17946573 
DIČ :      1030020288 
Bankové spojenie :    Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 Číslo účtu :      
 zapísaná v Živnos. registri Obvodného úradu v Prievidzi č. 5388/1992 

Štatutárny orgán :     
Oprávnený rokovať:  Lukáš Grešner 
vo veciach zmluvných:   Lukáš Grešner 
vo veciach technických:  Lukáš Grešner 
   
/ďalej len dodávateľ/ 

 
1.2. Odberateľ:   Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 

Názov:    Košovská cesta 9 
 Adresa:   971 01  Prievidza 
 Štatutárny orgán:  PhDr. Iveta Géczyová, riaditeľka    
 IČO :      34059130 

DIČ:    2021447274 
Bankové spojenie :    Štátna  pokladnica 
Číslo účtu :      
Oprávnený rokovať: 
vo veciach zmluvných:    Ing. Pavol Sány 

 vo veciach technických:  PhDr. Iveta Géczyová 
 /ďalej len odberateľ/ 
 
 
2. Predmet zmluvy. 
 
2.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať brožúru - Zborník z odbornej konferencie domáca 

výroba a doplnkové zamestnanie v kultúrno-spoločenských súvislostiach (vo vzťahu 
k múzejným zbierkam) v počte 300 kusov podľa Špecifikácie dodávky. 

 
2.2. Odberateľ sa zaväzuje brožúru prevziať a zaplatiť za ňu dohodnutú cenu podľa bodu 

4.1. a 4.2. tejto zmluvy. 
 
2.3. Podrobná špecifikácia brožúry je na tlačive Špecifikácia dodávky, odvolávajúca sa na 

číslo už uzatvorenej zmluvy. Špecifikácia dodávky  je nedeliteľnou súčasťou kúpnej 
zmluvy.  

 
2.4. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať brožúru, ktorá bude spĺňať Špecifikáciu dodávky 
 



3. Doba dodania 
 
3.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy do 15 decembra 2014. 
 
3.2. V prípade, že nedôjde k odovzdaniu podkladov od objednávateľa včas, je dodávateľ 

oprávnený odovzdať projekt o dobu meškania s podkladmi. 
 
 
4. Cena a platobné podmienky. 
 
4.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať brožúru v celkovej cene 3.490,- €, slovom 

tritisícštyristodeväťdesiat EUR. 
Ceny sú platné v mieste plnenia dohodnutého v bode 6.1. tejto zmluvy. Cena je 
koncová. 

 
4.2. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká dodávateľovi riadnym splnením jeho 

záväzku, spôsobom a v mieste dohodnutom v tejto zmluve. 
 
4.3. Kúpnu cenu uhradí odberateľ na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote 14 

dní od jej prevzatia. 
 
 
5. Miesto plnenia 
 
5.1. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať brožúru v sídle Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi 

na Košovskej ceste č. 9. 
 
5.2. Predmet zmluvy za odberateľa v mieste plnenia prevezme splnomocnená osoba. 
 
 
6. Nadobudnutie vlastníckeho práva. 
 
6.1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy nadobúda kupujúci zaplatením za brožúru. 
 
 
7. Nebezpečenstvo škody na projekte, zodpovednosť za vady. 
 
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním spôsobené, ktoré má dielo v čase jeho 

odovzdania, ako aj za vady , ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 
562 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z., v znení neskorších noviel. 

 
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného 

odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. 
 
7.3. Pre záruku a akosť diela platia primerane ustanovenia § 429 až 431 Obch. zák.č. 

513/91 Z.z., v znení neskorších noviel. 
 
7.4. V prípade vzniku škody ,budú pri jej náhrade zmluvné strany postupovať podľa 

ustanovenia § 373 – 386 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z. z. a následných noviel.  
 
 
 



8. Zmluvné pokuty 
 
8.1. V prípade omeškania dodávky sa dodávateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo 

výške 0,5 % za každý deň omeškania. 
 
8.2. V prípade omeškania odberateľa so zaplatením faktúry je zmluvná pokuta vo výške 

0,05 % z ceny za každý deň omeškania. 
 
8.3. Zmluvné pokuty dojednané v zmluve hradí povinná strana nezávisle na vzniknutej 

škode, ktorú je možné vymáhať samostatne. 
 
8.4. V prípade, že odberateľ bezdôvodne odmietne prevziať tovar, prípadne znemožní 

predávajúcemu iným spôsobom splniť dodávku, uhradí predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 0,5 % za každý deň. 

 
8.5. Za vadné plnenie zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 5 % z reklamovaných 

prác, pokiaľ tieto nebudú odstránené v lehote stanovenej objednávateľom za každý 
deň omeškania, 

 
8.6. Za omeškanie s odstránením vád v dohodnutej lehote zaplatí zhotoviteľ zmluvnú 

pokutu vo výške 30,-€ za každý deň omeškania, 
 
8.7. Úhradou zmluvných pokút nie je dotknuté právo na náhradu škody, 
 
8.8. Penalizácia nie je povinnosťou zmluvných strán. 
 
 
 
9. Doklady vzťahujúce sa na odovzdanie. 
 
9.1. Súčasťou dodávky je dodací list. 
 
 
10. Vznik, zmena a zánik zmluvy. 
 
10.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej potvrdenia oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán. 
 
10.2. Túto zmluvu je možné meniť výlučne formou písomných dodatkov, vzájomne 

odsúhlasených a potvrdených oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
 
10.3. Zmluvný vzťah založený predmetnou zmluvou môže skončiť dohodou zmluvných 

strán, alebo z dôvodu porušenia hociktorého zmluvného alebo zákonného 
ustanovenia ktoroukoľvek zmluvnou stranou výpoveďou.  

 
 
11. Záverečné ustanovenia. 
 
11.1. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Z. z., v znení neskorších noviel a ustanovení. 
 
11.2. Objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu odstúpiť od zmluvy jednostranne, ale  iba dohodou 

oboch  zmluvných strán  



 
11.3. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží zhotoviteľ a 2 

objednávateľ. 
 

11.4. Ostatné výslovné zmluvou neupravené právne vzťahy sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými 

v súťažných podmienkach.  
 

 
 

 
V Prievidzi, 11 11. 2014     V Prievidzi, 11. 11. 2014 
 
 
 
 
 
Za dodávateľa:      Za odberateľa: 
 
 
 
Lukáš Grešner      PhDr. Iveta Géczyová. 
majiteľ spoločnosti       riaditeľka múzea 
 

 

 

 

 



 

Špecifikácia dodávky brožúry 
 

„VYDANIE A TLAČ ZBORNÍKA Z ODBORNEJ KONFERENCIE  
DOMÁCA VÝROBA A DOPLNKOVÉ ZAMESTNANIE V KULTÚRNO-
SPOLOČENSKÝCH SÚVISLOSTIACH (VO VZŤAHU K MÚZEJNÝM 

ZBIERKAM)“ 
 

Príloha č.: 01 
     
 

Pri vydaní zborníka požadujeme dodržanie nasledovných kritérií: 
a) farebnosť loga podporovateľov projektu  
b) stabilita farebnosti všetkých súčastí,     
c) kvalita väzby, 
d) zachovanie prehľadnej usporiadanosti textov podľa predložených podkladov. 

 
Popis: 
 

1. Komplexné grafické spracovanie, obálka, texty a obrazové doklady; 

2. Preklady do anglického jazyka – anotácia; 

3. Technická špecifikácia tlače 

 Formát: A5 

 Väzba:  V8 

 Náklad:  300 ks 

4. Obálka 

 Papier:  min. pohľadnicový kartón 250 gramov 

 Spracovanie:   4+0 

 Povrchová úprava:  lamino matné, 1+0; 

5. Vnútorná časť  

 Papier:  min. 100 gramov 

 Povrchová úprava:  natieraný matný 

 Počet strán:   100 strán;  
6. Dodanie podkladov 

 Pri podpise zmluvy v dohodnutom formáte. 
 
 

Navrhované riešenie nielen dodrží stanovené podmienky jednej z častí projektu, ale 
súčasne vytvorí predpoklady pre dosiahnutie celkového cieľa. 
 
 
V Prievidzi, 11. 11. 2014     V Prievidzi, 11. 11. 2014 
 
Za dodávateľa:      Za odberateľa: 
 
 
Lukáš Grešner      PhDr. Iveta Géczyová. 
majiteľ spoločnosti       riaditeľka múzea 


