
Zmluva o dielo 
podľa § 631 a násl. Občianskeho zákonníka 

 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ :              Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 

Sídlo:   Hviezdoslavovo nám. 1692/7,  026 01 Dolný Kubín 

Štatutárny zástupca: PaedDr. Mária Jagnešáková 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  7000481213/8180 

IČO:   36145106 

DIČ:    2021437913 

Zodpovedný pracovník  

vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Barbora Lofajová Danielová  

Kontakt:   tel. +421 435816155  e- mail: archeologia@oravskemuzeum.sk 

 

(ďalej aj ako objednávateľ) 

 

Autor:    PhDr. Marián Uhrin, PhD.  

dátum narodenia:    

ČOP:     

trvalý pobyt :     

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

Kontakt:    

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Čl. I Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je: 

Recenzentský posudok na - príspevok do publikácie Výsledky nových archeologických výskumov 

na strednom Slovensku 2, 3 s názvom: Nedeštruktívny výskum vybraných povstaleckých 

objektov stredoslovenského regiónu,  a záväzok objednávateľa zaplatiť za vykonané dielo 

dohodnutú cenu. 

 

Čl. II  Lehota plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. I tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi v 

lehote do 30.10. 2019. 

 

Čl. III Cena za dielo a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli 

na cene za dielo podľa čl. I tejto zmluvy vo výške 20,-Eur (slovom: dvadsať eur).  

2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. 

3. Zhotoviteľovi vznikne nárok na vyplatenie odmeny po prevzatí diela objednávateľom.  

4. Objednávateľ uhradí odmenu v termíne do 31.12.2019 od doručenia diela.  

 

Čl. IV Miesto plnenia a vykonania diela 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom splnenia predmetu zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy bude             

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. 1692/7, 

02601 Dolný Kubín. 

2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu 

diela objednávateľovi. 

 



Čl. V  Ďalšie zmluvné podmienky 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Poveriť vykonaním diela 

inú osobu môže iba so súhlasom objednávateľa, pri vykonávaní diela má však zodpovednosť, 

akoby dielo vykonával sám. 

2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi riadne a včas potrebnú súčinnosť, potrebné podklady a veci 

potrebné na vykonanie diela. 

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

vykonáva dielo v rozpore s touto zmluvou a zákonom je oprávnený dožadovať sa odstránenia 

vzniknutých vád a vykonávania diela riadnym a dohodnutým spôsobom. Ak tak zhotoviteľ 

neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od 

zmluvy. 

4. Výsledok činnosti, ktorá je predmetom diela, nesmie zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa 

poskytnúť iným osobám. 

 

Čl. VI Doba platnosti zmluvy 

1. Zmluva sa uzaviera na dobu určitú, a to do 30. 12.2019. 

2. Pred uplynutím doby podľa bodu 1. tohto článku môžu zmluvné strany zmluvu zrušiť vzájomnou 

dohodou alebo odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany pri porušení tejto zmluvy. 

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od  zmluvy 

druhej zmluvnej strane. 

 

Čl. VII  Záverečné ustanovenia 

1. Pre vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou platia ustanovenia Občianskeho zákonníka a 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sú možné iba so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

3. V súlade so zákonom NRSR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších 

predpisov, autor ako dotknutá osoba poskytuje súhlas na uloženie a spracovanie svojich osobných 

údajov pre potreby objednávateľov na účely spracovania autorskej zmluvy na obdobie do 31. 12. 

2019. 

4. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského zákona, 

platného v čase uzavretia zmluvy a ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení 

a zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovaná v súlade s § 5a zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov  na webovom sídle  objednávateľa. 

Zmluvné strany dávajú výslovný súhlas na zverejnenie zmluvy v plnom rozsahu. Zmluva 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle  objednávateľa. 

7. Táto zmluva má tri vyhotovenia. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a jedno vyhotovenie 

zhotoviteľ. 

 

V Dolnom Kubíne dňa 14.10.2019 

 

Objednávateľ:        Zhotoviteľ: 

 

 

 

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

PaedDr. Mária Jagnešáková     PhDr. Marián Uhrin, PhD.  

    


