
Z M L U V A   O   D I E L O  č. 1/2016 

  

Uzatvorená na základe paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. ako i 

Autorského zákona 247/90 Zb. 

 

 

1. 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ :  Obec Nitrianska Blatnica 

Obecný úrad č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica 

V zastúpení    :  Mgr. Michal Toman, starosta obce 

                           bank. spojenie: VÚB, a. s. 

                           číslo účtu:  3321-192/0200 

                           IBAN: SK7202000000000003321192 

                           IČO: 00310824 

                           DIČ: 2021315494 

 

  

Zhotoviteľ :        Restauro complet, s.r.o. 

                           Veľká Okružná č. 70 

                           010 01 Žilina 

V zastúpení    :  Akad. mal. Jozef Dorica, konateľ 

                           IČO: 46 798 048 

                           DIČ: 2023586785 

                           bankové spojenie: ČSOB, a.s. Žilina 

                           číslo účtu: 4016598770/7500 

 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v  Žiline, Odd.: Sro, Číslo vložky: 57267/L  

 

2. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je záverečná etapa reštaurátorskej 

realizácie v súlade s návrhom na reštaurovanie Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici: 

reštaurovanie kultúrnej pamiatky, dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác, lešenie, 

obnova komínu, obnova podláh v interiéri, obnova okien, obnova dverí v súlade 

s podmienkami rozhodnutia k zámeru obnovy, ktorý vydal Krajský pamiatkový úrad v Nitre, 

pracovisko Topoľčany (nákup materiálu + realizácia prác).  

 

3. 

Cena a spôsob úhrady 
 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli na cene 15 800,- EUR za realizáciu predmetu zmluvy podľa   

     čl.2.   

 

2.    Platby za realizáciu diela budú vykonané nasledovne: 

 



2a.  Objednávateľ   po    podpise   zmluvy   o   dielo     uhradí    zhotoviteľovi    zálohu    

 vo výške 15 000,- EUR na základe zálohovej faktúry. Splatnosť faktúry je do 14 dní od jej 

vystavenia.  

 

2b.  Celková úhrada bude vykonaná do 14 dní po dodaní uvedených prác v čl. 2 tejto zmluvy 

na základe podpísaného preberacieho protokolu   a doručení faktúry  – daňového dokladu. V 

tejto faktúre bude odpočítaná poskytnutá záloha podľa  čl 3 bod 2a.  

 

4. 

Spôsob vykonania diela 
 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť k realizovanému reštaurovaniu dva exempláre 

reštaurátorskej dokumentácie (1 paré pre vlastníka pamiatky a 1 paré  pre Pamiatkový úrad), 

ktorá bude obsahovať základné údaje o objekte, popis a zhrnutie výsledkov reštaurovania   

v rozsahu uvedenom v čl. 2 tejto zmluvy. Reštaurátorská dokumentácia bude skompletizovaná 

a odovzdaná po úplnom ukončení reštaurovania. 

 

2.  Objednávateľ je oprávnený v priebehu reštaurovania kontrolovať vykonávanie  diela podľa 

paragrafu 550 Obchodného zákonníka. 

 

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na 

prípadné nedostatky, alebo nevhodnú povahu vecí odovzdaných objednávateľom, ktoré by 

závažným spôsobom ovplyvnili výsledky reštaurovania. 

 

5. 

Vykonanie diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo  podľa článku 2. zmluvy do 30. 11. 2016.  

Zhotoviteľ je povinný túto prácu vykonať osobne a odovzdať predmet diela riadne, v súlade 

s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve. 

 

2. Miestom odovzdania bude Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici.   

 

3. Počas reštaurátorskej práce je zhotoviteľ povinný dbať na ochranu objektu pred 

poškodením a zničením. 

 

4. Zhotoviteľ zodpovedá počas realizácie reštaurátorských prác za všetky škody ním 

spôsobené na objekte. 

 

5. Ak zhotoviteľ bez závažného dôvodu, na ktorý písomne upozorní objednávateľa nedodrží 

ustanovenia čl. 2, čl. 4, čl. 5, tejto zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy. 

 

6. Za omeškanie s platbou záväzku objednávateľa môže zhotoviteľ požadovať úrok z 

omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

7. Za omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela objednávateľ môže predpísať zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny predmetu plnenia za každý deň omeškania. 

 



8. Objednávateľ je oprávnený zadržať 10% z celkovej ceny na odstránenie prípadných vád 

zistených na predmete tejto zmluvy. Túto sumu uhradí objednávateľ na účet zhotoviteľa do 14 

dní od odstránenia všetkých prípadných vád zistených z Protokolárneho záznamu. 

 

9. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu predmetu diela. 

Objednávateľ zabezpečí účasť oprávneného zástupcu na preberacom konaní. Zápis o 

odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný neodkladne pri preberacom konaní.  

 

6. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonať len písomne na základe    

 vzájomnej dohody zmluvných strán, inak sú neplatné. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dbať o ochranu životného prostredia. 

  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje že pri svojej činnosti bude dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri  práci. 

  

4. Za objednávateľa bude funkciu technického dozoru vykonávať poverený zástupca - Viktor 

Kolník.   

  

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Po ich podpise oboma zmluvnými 

stranami si každá zo zmluvných strán ponechá jedno vyhotovenie. 

 

6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

V Nitrianskej Blatnici 08.06.2016  

 

 

Objednávateľ :                                                                          Zhotoviteľ : 

 

Mgr. Michal Toman                                                         Restauro complet, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


