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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. Prievidza 

 IBAN :     SK** 0*00 0000 000* *0** **** 
 zapísaná v Ţivnos. registri Obvodného úradu v Prievidzi č. 5388/1992 

Štatutárny orgán :    Lukáš Grešner 
Oprávnený rokovať:   
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 :    Československá obchodná banka , a.s. Prievidza 
IBAN :     SK** **00 0000 00*0 **** **** 
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 katalóg pre účely projektu Múzejné kriţovatky 2 v počte 

200 kusov podľa Špecifikácie dodávky. 
 

2.2. Odberateľ sa zaväzuje prezentačno-propagačný materiál prevziať a zaplatiť zaň 
dohodnutú cenu podľa bodu 4.1. a 4.2. tejto zmluvy. 

 
2.3. Podrobná špecifikácia katalógu je na tlačive Špecifikácia dodávky, odvolávajúca sa 

na uzatvorenú zmluvu. Špecifikácia dodávky  je nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.  
 
2.4. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať prezentačno-propagačný materiál, ktorý bude spĺňať 

Špecifikáciu dodávky. 
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3. Doba dodania 
 
3.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy do 15. mája 2014. 
 
3.2. V prípade, ţe 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 katalóg v celkovej cene 980,- €,  

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

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

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

škode, ktorú je moţné vymáhať samostatne. 
 
8.4. V prípade, ţe odberateľ bezdôvodne odmietne prevziať tovar, prípadne znemoţní 

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

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

pokutu vo výške 30,-€ za kaţdý 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 moţné meniť výlučne formou písomných dodatkov, vzájomne 

odsúhlasených a potvrdených oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
 
10.3. Zmluvný vzťah zaloţený predmetnou zmluvou môţe 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 nemôţu odstúpiť od zmluvy jednostranne, ale  iba dohodou 

oboch  zmluvných strán  
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11.3. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrţí zhotoviteľ a 2 
objednávateľ. 

 

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

v súťaţných podmienkach.  
 

 
 

 
V Prievidzi, 23. 4. 2014     V Prievidzi, 23. 4. 2014 
 
 
 
 
 
Za dodávateľa:      Za odberateľa: 
 
 
 
Lukáš Grešner      PhDr. Iveta Géczyová. 
majiteľ spoločnosti       riaditeľka múzea 
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Špecifikácia dodávky  
 

„Tlač katalógu pre účely 
projektu Múzejné križovatky 2“ 

 

Príloha č.: 01 
     

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi s  projektom „Múzejné kriţovatky 2“ uspelo 
v roku 2013 v grantovej schéme Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – 
Česká republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektov. Jednou z aktivít schváleného projektu je 
realizácia výstavy zo zbierok Múzea regiónu Valašsko a Hornonitrianskeho múzea 
v Prievidzi, ktorá prezentuje tradíciu výroby ohýbaného nábytku Thonet v oblasti Vsetínska 
a na hornej Nitre s inštaláciou v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. K výstave 
bude zostavený informačný katalóg a bude vytlačený v náklade 200 kusov. 

 
Pri vydaní katalógu poţadujeme dodrţanie nasledovných kritérií: 

a) farebnosť loga podporovateľov projektu,  
b) stabilita farebnosti všetkých súčastí,     
c) kvalita väzby, 
d) zachovanie prehľadnej usporiadanosti textov a obrazovej dokumentácie podľa 

predloţených podkladov. 
 

Popis: 
 

1. Technická špecifikácia tlače 

 Formát: A5 

 Väzba:  broţovaná, V1 (zošitie skobkami) 

 Náklad:  200 ks 
2. Obálka 

 Papier:  min. 200 gramov 

 Spracovanie:   obojstranne CMYK 4+4 

 Povrchová úprava:  natieraný matný 
3. Vnútorná časť 

 Papier:  135 gramov 

 Povrchová úprava:  natieraný matný 

 Počet strán:   56 strán  

 Spracovanie:   obojstranne CMYK 4+4 
 

Dodanie podkladov:  
Pri podpise zmluvy v dohodnutom formáte. 
 
V Prievidzi, 23. 04. 2014     V Prievidzi, 23. 04. 2014 
 
Za dodávateľa:      Za odberateľa: 
 
Lukáš Grešner      PhDr. Iveta Géczyová. 
majiteľ spoločnosti       riaditeľka múzea 


