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ZMLUVA  O  DIELO 
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 

 

NÁZOV 

„V posolstve kráľa. Putovná výstava v mestách a dedinách hornej Nitry, 
spojených so Zoborskou listinou z r. 1113./ Nákup výstavnej zostavy pre 

prezentačné účely Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi“ 

 

I. 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

ZHOTOVITEĽ :   Nadežda Mrižová – ARTES 
      Záhradnícka č. 24  

971 01  Prievidza 

Zastúpené: Nadežda Mrižová – riaditeľka 
IČO: 34960759  
IČ DPH: SK1020050460    
Bankové spojenie: TATRABANKA, a.s.  
číslo účtu: 2929849678/1100 

 
 

OBJEDNÁVATEĽ :   Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 
Košovská cesta 9 
971 01 PRIEVIDZA 
Zastúpené: PhDr. Ivetou Géczyovou – riaditeľka 

                       IČO: 34059130  
DIČ: 2021447274 

                        Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
     číslo účtu: 4014849791/7500 

 

   
II. 

PREDMET ZMLUVY 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi zabezpečí realizáciu diela pod názvom „V posolstve kráľa. 
Putovná výstava v mestách a dedinách hornej Nitry, spojených so Zoborskou listinou z r. 1113./ Nákup 
výstavnej zostavy pre prezentačné účely Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi“. 

 

Dielo budú pozostávať: 

 
Rozsah diela tvorí jeden nedeliteľný celok a je v súlade s realizovaným verejným obstarávaním a 
predloženou cenovou ponukou zhotoviteľa. Dielo pozostáva z dodania výstavného systému Oktanorm, 
dodania doskového materiálu do výstavného systému a z digitálnej  tlače grafiky na doskový materiál.  
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III. 

CENA ZA DIELO 
 
Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky spracovanej podľa špecifikácie vo verejnom 
obstarávaní. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene v rozsahu čl. II v celkovej výške 7.267,-EUR 
s DPH (slovom: sedemtisícdvestošesťdesiatsedem EUR) 

 

IV. 

DODACIE LEHOTY 
 
Zhotovenie a dodanie diela bude uskutočnené do 25. októbra 2013.     
                 

 
V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1) Objednávateľ prehlasuje, že financovanie akcie je zabezpečené z prostriedkov Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky a z prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

2) Objednávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať platby v  dohodnutej výške a v termínoch splatnosti. 

3) Zhotoviteľ k danému termínu ukončenia prác vystaví faktúru, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť do 
14 dní odo dňa jej doručenia. V opačnom prípade sa objednávateľ dostane do omeškania - viď čl. VIII. 
tejto zmluvy. Vystavená faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu. 

4) Prípadne práce naviac oproti dohode zaplatí objednávateľ po ich odsúhlasení do 7 dní od vystavenia 
faktúry. 

 
VI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
 
1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je  zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu 

stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

2) Objednávateľ, ak mu bolo dodané chybné dielo, má právo na  bezplatné odstránenie škôd a majetkové 
sankcie voči  zhotoviteľovi. 

3) Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi len v 
rozsahu svojej dodávky a  poskytnutých služieb. Za chyby vzniknuté po odovzdaní diela  zodpovedá 
vtedy, ak boli spôsobené nesplnením svojich  záväzkov. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, vzniknuté 
zmenou  parametrov oproti zadaniu. 

5) Záručná doba je 24-mesačná na dodávky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia ukončeného 
diela  objednávateľom.  

6) Doba záručnej prevádzky sa predĺži o dobu, počas ktorej zariadenie neplnilo svoju funkciu, z dôvodu 
chyby spôsobenej konaním zhotoviteľa.  

7) Pre prípad chyby dodaného diela dojednávajú zmluvné strany  právo objednávateľa požiadať a 
povinnosť  zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie chyby. 

8) Prípadnú reklamáciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je  objednávateľ povinný uplatniť 
bezodkladne po zistení chyby, v  písomnej forme do rúk povereného zástupcu zhotoviteľa  
uvedenému v tejto zmluve. 

9) V prípade vzniku poruchy na zariadení (v záručnej dobe),  alebo stavu nezodpovedajúcemu zmluvným 
podmienkam, je zhotoviteľ povinný toto odstrániť do 72 hodín po obdržaní reklamácie. Inak je 
objednávateľ oprávnený sám na  účet zhotoviteľa chybu odstrániť bez obmedzenia práv  vyplývajúcich 
zo záruky. 

10) Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu diela v prípade, že predmet diela poškodí objednávateľ, alebo  
tretia osoba neodborným zásahom alebo úmyselne. 
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VII. 

OSTATNÉ DOHODY 
 

1) Ak sa pri realizácii vyskytnú nové skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, alebo nie sú 
predmetom obsahu tejto zmluvy, budú upravené dodatkom. 

2) Ak dôjde k prerušeniu, alebo zastaveniu prác zo strany objednávateľa, uhradí zhotoviteľovi všetky 
preukázateľne vynaložené náklady a straty, ktoré mu týmto vznikli. 

3) Objednávateľ nebude bez účasti poverených zástupcov  zhotoviteľa  vykonávať zásahy do priebehu 

realizácie. Pokiaľ by k takýmto zásahom došlo, budú tieto pre zhotoviteľa právne nezáväzné. 

4) Výkon prác sa skončí splnením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

VIII. 

MAJETKOVÉ SANKCIE 
 
1) Pri omeškaní zhotoviteľa s plnením záväzku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z ceny nedodaných prác za každý deň omeškania, ktorá bude odpočítaná z faktúry. 

2) Pri neuhradení faktúry zo strany objednávateľa do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi zaplatí 
objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania 

3) Penalizácia nie je povinnosťou zmluvných strán. 
 

IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1) Pokiaľ vzťah medzi obidvoma zmluvnými stranami nie je touto zmluvou upravený, platia ustanovenia 
Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka v rozsahu použiteľnom pre riešenie 
predmetného vzťahu. 

2) Táto zmluva môže byť menená (prípadne zrušená) iba dohodou zmluvných strán a to písomnou 
formou. Prípadné škody, ktoré vzniknú z takéhoto rozhodnutia pre niektorú zo zmluvných  strán, budú 
uhradené druhej strane za predpokladu zistenia  príčinnej súvislosti. Prípadné náhrady škody tým nie 
sú dotknuté. 

3) Vznik a platnosť zmluvy nastáva dňom jej podpísania obidvoma stranami. 

4) Táto zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a jedno 
pre zhotoviteľa.  Všetky tri  vyhotovenia sú právne rovnocenné. 

 
 

 V Prievidzi dňa 17. októbra 2013     

Objednávateľ :      Zhotoviteľ : 

 

 

 
---------------------------------------                                 ------------------------------------ 
               

     PhDr. Iveta Géczyová            Nadežda Mrižová  
              riaditeľka                              riaditeľka 
 
 

 
 


