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Zmluva o dielo 
 

uzatvorená na základe § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

    Objednávateľ:  Hornonitrianske múzeum v Prievidzi    

   Košovská cesta 9, 971 01  Prievidza 

 

    Zastúpený:   PhDr. Iveta Géczyová, riaditeľka  

 

    IČO:   34059130 

    DIČ:   2021447274 

    Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

    Číslo účtu:    

    

    Osoby oprávnené rokovať 

    vo veciach zmluvných: PhDr. Iveta Géczyová, riaditeľka 

    vo veciach technických: Ing. Pavol Sány 

 

 

    Zhotoviteľ:  MERCATOR DMS, spol. s.r.o.  
Jasovská ulica 3/a, 851 07  Bratislava  

    Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu I, Oddiel: Sro,  Vložka číslo: 1238/BA.  

 

    Zastúpený:     

     

    IČO:   17327547 

    IČ DPH:   SK2020293176 

    Bankové spojenie:   VUB a.s. Bratislava 

    Číslo účtu:                            

 

    Osoby oprávnené rokovať 

    vo veciach zmluvných:  Ing. Štefan Šilon, konateľ  

    vo veciach technických:  Robert Palušný  

 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je - zhotovenie, dodanie a montáž regálového systému do budovy 

Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na základe výsledkov elektronickej aukcie: Projekt 

FPU „Ochrana a bezpečnosť zbierky keramiky a skla“ – Regálový systém  

pozostávajúci  zo 7 kusov regálov na uloženie zbierky keramiky a skla.   
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Opis predmetu zákazky: 

 

- Regálový systém pozostávajúci zo 7 kusov regálov na uloženie zbierky keramiky a skla 

vyhotovené podľa priloženého nákresu 

- Počet regálov:  7 ks 

- Výška regálu: 2300 mm 

- Šírka regálu:  2900 mm 

- Hĺbka regálu:  900 mm 

- Regál prístupný z obidvoch strán, pričom z každej strany sa dajú variabilne výškovo 

nastavovať police 

- Nosnosť police: minimálne 120 kg/bm  

- Počet políc v jednom regáli: 8 ks 

- Police regálu: vyhotovenie z plného materiálu 

- Bočnice regálu: vyhotovenie z plného materiálu   

- Farba regálu: prášková farba RAL 7035 - svetlosivá 

- Materiál nosníkov: oceľ 

- Materiál políc: oceľ 

- Spôsob montáže políc: závesné - bez skrutiek 

- Štítky s označením nosnosti políc a regálu: súčasť dodávky 

- Možnosť výškovej prestaviteľnosti  políc v rastri: áno 

- Montáž súčasťou dodávky 

 

                    

2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo, zhotovené v súlade s touto zmluvou, prevziať a zaplatiť 

za dielo dohodnutú zmluvnú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie, za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

 

Čl. III 

Termín a miesto plnenia 

 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa čl. II bod 1 vykoná do 30. septembra 2019. 

 

2. Ak zhotoviteľ vykoná dielo pred časom dohodnutým v čl. III bode 1 tejto zmluvy, 

objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať pred dohodnutým časom plnenia. 

 

3.  Miestom plnenia predmetu zmluvy je Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Ul. V. 

Clementisa č. 40, 971 01  Prievidza.    

 

Čl. IV 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za dielo podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená na základe elektronickej aukcie 

uskutočnenej dňa 27. júna 2019 v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Cena je spracovaná na predmet zmluvy uvedený v článku II bod 1 

ako individuálna kalkulácia zhotoviteľa.  

   

      Cena bez DPH ................................................................   9.166,67 € 

      DPH 20%  ................................................................   1.833,34 € 

      Cena s DPH ................................................................ 11.000,00 € 
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2. Dohodnutú cenu je možné upraviť len v prípade: 

- požiadaviek objednávateľa na zmeny, doplnky, alebo rozšírenie čiastkovej zmluvy,  

- zníženie pôvodne dohodnutého rozsahu prác (o cenu nevykonaných prác a dodávok) 

- zmena sadzby DPH. 

Zmena ceny z uvedených dôvodov je platná po dohode s objednávateľom na základe 

obojstranne potvrdeného dodatku k zmluve o dielo. 

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dielo dohodnutú v čl. IV. bod 1 na základe faktúry 

vystavenej zhotoviteľom do 30 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia diela. 

Prílohou faktúry bude preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán.  

 

4. Zhotoviteľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením § 71 a § 75 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, 

že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so 

zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi na zmenu a doplnenie (§ 75 ods. 7 

cit. Zákona) s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a 

nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry 

objednávateľom. 

 

5. Objednávateľ na predmetné dielo neposkytuje zálohu. 

 

Čl. V 

Vykonávanie diela 

 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo sám, bez možnosti poveriť vykonaním diela inú 

osobu, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch objednávateľa počas realizácie 

diela. 

 

3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb 

v priestoroch realizácie diela.  

 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú on alebo jeho prípadný subdodávateľ spôsobí 

objednávateľovi pri vykonávaní diela a zaväzuje sa uhradiť objednávateľovi všetky škody 

spôsobené objednávateľovi zamestnancami zhotoviteľa, alebo jeho prípadným 

subdodávateľom pri vykonaní diela. 

 

5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že 

zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s jeho povinnosťami, je objednávateľ oprávnený 

dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a 

dielo vykonal riadnym spôsobom. 

 

6. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má 

dielo vykonať a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je 

zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi.  

 

 

 



4 

Čl. VI 

Technické a dodacie podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu, po ktorú má zhotoviteľ vykonávať dielo podľa 

tejto zmluvy, zabezpečiť: 

 a) sprístupnenie priestorov, prázdnu miestnosť, voľné schodisko 

 b) osvetlenie a prívod elektrického prúdu s napätím 240 V  

 c) riadny prístup pre vykonávanie diela zamestnancom a dodávkovému vozidlu 

zhotoviteľa. 

 d) používanie priestorov, v ktorých má zhotoviteľ vykonávať dielo na skladovanie 

 materiálu a pre zamestnancov zhotoviteľa na  odkladanie vecí, 

 e) používanie sociálnych zariadení v budove zamestnancom zhotoviteľa po dobu  

            vykonávania diela. 

  

5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky prípadné zásahy do objektu a zariadení, spôsobené pri 

realizácii diela uviesť do pôvodného stavu kvalifikovaným pracovníkom. 

 

6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci v súlade 

s ustanoveniami Zákonníka práce a od neho sa odvíjajúcich predpisov, vybaví svojich 

pracovníkov príslušnými ochrannými pracovnými pomôckami a zároveň zabezpečí výkon 

prác podľa ich druhu a charakteru tak, aby zodpovedali príslušným STN, ON a náväzným 

platným právnym predpisom. 

 

7.   Zhotoviteľ je pre oblasť požiarnej ochrany povinný zabezpečiť dodržiavanie zákona  

      č. 126/1985 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnkov. 

 

 

 

Čl. VII. 

Zmluvné pokuty 

 

1. Ak je objednávateľ v omeškaní s plnením peňažného záväzku, dodávateľ si môže uplatniť 

nárok na úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň 

omeškania. 

  

2. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela objednávateľovi podľa čl. III. tejto 

zmluvy alebo je v omeškaní s odstránením reklamovanej vady alebo vád, zistených pri 

odovzdaní diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,05%  ceny diela za každý kalendárny deň omeškania.  

 

3. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s odstránením vád v dohodnutej lehote zmluvnú pokutu 

vo výške 30,-€ za každý deň omeškania, ak sa nedohodnú ináč. 

 

4. Úhradou zmluvných pokút nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

 

5. Penalizácia nie je povinnosťou zmluvných strán 

 

 

 

 



5 

Čl. VIII. 

Splnenie predmetu zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dodaním, montážou, 

vykonaním funkčných skúšok, zaškolením obsluhy a protokolárnym odovzdaním 

predmetu zmluvy objednávateľovi. V rámci zaškolenia obsluhy sa zhotoviteľ zaväzuje 

upozorniť obsluhu na všetky normy (STN, vyhlášky), súvisiace s predmetom diela. 

 

2. Dokladom o prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom bude potvrdený preberací 

protokol, ktorý zhotoviteľ predloží objednávateľovi spolu s faktúrou. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť diela na 

odovzdanie a termín odovzdania oznámiť najmenej päť pracovných dní vopred. 

 

5. Ak má dielo vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, môže objednávateľ odmietnuť 

prevziať dielo. 

 

 

Čl. IX 

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na veci 

 

1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu protokolárnym odovzdaním diela 

zhotoviteľom a zaplatením ceny podľa čl. IV. bod 1. zmluvy. 

 

2.  Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa odovzdaním diela.  

 

 

Čl. X. 

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť diela 

 

1. Zhotoviteľ na vykonané dielo poskytuje záruku 48 mesiacov. 

 

2. Zhotoviteľ na vykonané dielo, poskytuje pozáručný servis najmenej 10 rokov.   

 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené cudzím zásahom do 

namontovaného diela, prípadným menením kvality odovzdaného diela a neodborným 

prevádzkovaním zariadenia. 

 

4. Objednávateľ je povinný vady diela reklamovať u zhotoviteľa písomne bez zbytočného 

odkladu. 

 

5. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 

 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady diela bezodkladne po uplatnení 

písomnej reklamácie, najneskôr do 24 hodín od písomného nahlásenia poruchy. Ak to 

z technických dôvodov nie je možné, musí oznámiť  objednávateľovi najkratší možný 

termín. Tento termín nesmie prekročiť dobu 14 dní. 
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      Čl. XI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvu možno zrušiť alebo zmeniť len dohodou strán formou písomných dodatkov k nej. 

 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a je vypracovaná v štyroch 

vyhotoveniach, z čoho dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Podmienkou 

nadobudnutia účinnosti zmluvy je jej predchádzajúce zverejnenie na internetovej stránke 

objednávateľa a to v rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi. 

 

3. Ostatné, výslovné zmluvou neupravené právne vzťahy sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými 

v súťažných podmienkach. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

ju podpisujú. 

 

 

V Prievidzi, 12. júla 2019     V Bratislave, 12. júla 2019 

 

 

Za objednávateľa      Za zhotoviteľa 

 

 

 

 

PhDr. Iveta Géczyová                                                 Ing. Štefan Šilon        

             

          riaditeľka                                                                            konateľ                                                                       

 

 

 

 

 

 


