
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z m l u v a  o  d i e l o 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb.  

(ďalej len Obchodný zákonník), v znení neskorších predpisov 

 

 

 

1. Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

 Hviezdoslavovo nám. 1692/7 

 026 01 Dolný Kubín 

Štatutárny zástupca PaedDr. Mária Jagnešáková 

 riaditeľka múzea 

IČO 36145106 

DIČ 2021437913 

Bankové spojenie Štátna pokladnica, č. ú. 7000481213 /8180 

 

1.2. Zhotoviteľ Lenka Pajer -  St.George's workshop   

   P.O.Hviezdoslava 31 

 Svätý Jur 900 21 

IČO 51646277 

DIČ 1076401436 

Bankové spojenie SK96 0900 000 0051 2733 3788 

   

                      
 

2. Predmet zmluvy 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 

objednávateľa tento predmet plnenia: historické odevy a to nasledovne: dámsky odev 

z obdobia baroka– 1 kus (košeľa, krinolína, sukňa, živôtik, šperk) a mužský odev – 1kus 

(košela, nohavice, vesta vrchny kabatec, čiapka). 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu. 

 

3. Čas plnenia 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví predmet diela dojednaný v čl. 2. ods. 2.1. tejto zmluvy v 

termíne do 9.12.2019  

3.2. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním predmetu 

zmluvy. 

 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť predmet zmluvy osobne. 

4.2. Daňové a odvodové povinnosti z prijatého plnenia podľa tejto zmluvy sa zaväzuje 

podľa dohody strán vysporiadať zhotoviteľ  diela.  

 

5. Cena predmetu diela, spôsob platenia a ostatné platobné podmienky 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je dojednaná dohodou 

zmluvných strán vo výške: sumou 950,00€ s DPH za 1 kus dámskeho historického odevu 

z obdobia baroka a sumou 850,00€ s DPH za 1 kus mužského historického odevu. 

5.2. Cena predmetu diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na splnenie predmetu tejto zmluvy 

a zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že si nebude uplatňovať právny nárok na 

preplatenie poplatkov za iné služby, ktoré vznikli v súvislosti s vykonaním predmetu 

zmluvy. 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že financovanie diela zabezpečí objednávateľ  nasledovne: 

5.3.1      Objednávateľ uhradí  na začiatku výroby preddavkovú faktúru vo výške 50% 

z celkovej sumy za dohodnuté dielo, teda 900,-€ s DPH (slovom deväťsto eur). Po odovzdaní 

diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi zvyšnú čiastku 900,-€ (slovom deväťsto eur) 

  5.3.2     Finančné prostriedky budú uhradené na základe vystavených faktúr so súpisom prác  

vystavených zhotoviteľom.  Splatnosť faktúry je 14 dní po vystavení faktúry. 

 

6. Všeobecné ustanovenia 

6.1. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli  podľa § 262 ods.1 a nasl. Obch. zákonníka, že záväzkový 

vzťah podľa tejto zmluvy sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

6.2.  Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami.  

6.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch  vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží jedno 

vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. 

6.4. Na časti tohto zmluvného vzťahu, ktoré sú neupravené v tejto zmluve, sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

6.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

6.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne 

nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako 

tak vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, 

resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Obsah zmluvy si prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 10.9.2019   V Dolnom Kubíne, dňa 10.9.2019 

 

     .........................................                                                      ..........................................                              

     Objednávateľ        Zhotoviteľ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


