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ZMLUVA O DIELO č. 17/2021 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. 
 

Preambula 
 

1.   Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne. 
Zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá 
by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri neoznámení 
takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti 
týchto údajov vzniknúť. 
 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu 
uzavrieť túto zmluvu s tým, že táto zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia odbornej 
ochrany zbierkových predmetov objednávateľa, ku ktorým je potrebné v rámci ich reali-
zácie pristupovať osobitne a ktoré si vyžadujú jedinečné a samostatné postupy a úkony.  

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1.  Objednávateľ: Múzeum Vojtecha Löflera 
Sídlo:    Alžbetina 20, 040 01 Košice 
v zastúpení:   Mgr. art. Noémi Ráczová, riaditeľka 
IČO:   31945856 
DIČ:   2020780498 
Bankové spojenie: ČSOB IBAN SK87 7500 0000 0040 2941 3691 
 
1. 2.  Zhotoviteľ: Mgr. art. Štefan Kocka. 
Sídlo:   Skubínska Cesta 94, Banská Bystrica 974 09 
DIČ:   2120730722 
Bankové spojenie:  ČSOB SK28 7500 0000 0040 2854 0007  

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1.  Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi odborné 
ošetrenie zbierkových predmetov  v rámci projektu s názvom: Preventívne ošetrenie diel na 
papierovej podložke zo zbierky Múzea Vojtecha Löfflera.  
Táto zmluva je financovaná z Fondu na podporu umenia č. zmluvy  21-541-06527. 
Práce budú vykonané v  nasledovnom rozsahu: 

– konzervovanie zbierkových predmetov na papierovej podložke zo zbierky Múzea Vojtecha 
Löfflera - 87 diel podľa zoznamu (viď Príloha č. 1. tejto zmluvy); 

– kompletné ošetrenie papiera na ktorom sa diela nachádzajú, a odborné uloženie diel do Ph 
neutrálnych obalov; 

– odovzdávací protokol bude obsahovať zoznam reštaurovaných diel, popis zásahov 
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urobených na dielach; 
– fotodokumentácia s ukážkami diel pred, počas a po reštaurovaní, ktorú bude reštaurátor 

vykonávať v jednotlivých krokoch počas reštaurovania. Správa bude podrobne popisovať 
proces ošetrenia diel, nebude avšak spracovaná samostatne pre každé z diel, ale sumárne pre 
celý súbor diel s ukážkami vybraných diel. 

 
2.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Záznam o konzervovaní spracovaný podľa Vyhlášky MK 
SR 523/2009 Z. z. § 13 ods. 4. 
 
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať kompletnú fotodokumentáciu zhotovenú pred, počas a po 
konzervovaní pre výber z diel. 
 
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje: 
– spracovať zámer pre reštaurovanie vybraných diel na základe aktuálneho stavu zbierkových 
 predmetov; 
– podľa potreby poskytovať metodickú pomoc a konzultácie pri výkone návrhu na 
 reštaurovanie zbierkového predmetu a výkone reštaurátorských prác zhotoviteľovi. 
 
2.5   Zhotoviteľ sa zaväzuje predstaviť vykonané práce na seminári pre študentov odboru 
Konzervátorstvo a reštaurátorstvo, Školy umeleckého priemyslu, Jakobyho 15 v Košiciach spojený 
s prezentáciou ošetrených diel a podrobného postupu ošetrenia a konzervovania papiera na 
vybranom diele/ dielach v termíne po vzájomnej dohode s objednávateľom.  
 
 

III. 
Čas plnenia 

 
3.1.  Predmet zmluvy bude realizovaný a dodaný objednávateľovi v dohodnutom termíne, a to 
najneskôr do 15.6.2022. 
 

IV. 
Miesto plnenia 

 
4.1.  Predmet plnenia zmluvy v prospech Múzeu Vojtecha Löfflera bude realizovaný v Banskej 
Bystrici na adrese zhotoviteľa. 
 
4.2.  Dodanie diel k uskutočneniu výkonov služby preventívnej ochrany a konzervovania, podľa 
predmetu zmluvy čl. II, ako aj ich odovzdanie objednávateľovi a vrátenie diel späť objednávateľovi 
po uskutočnení výkonov predmetu zmluvy vrátane transportu bude realizované na základe 
osobitných dohovorov. 
 

Článok V. 
Odovzdanie diela 

 
5.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
diela objednávateľovi. 
5.2      Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v bezchybnom stave na 
základe odovzdávajúceho protokolu. 
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Článok VI. 

Cena plnenia zmluvy 
 

6.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady. 
6.2.  Cena za poskytnutie predmetu zákazky je v celkovej výške 5 044 €, z toho  autorský honorár     
je vo výške 4000 € a materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu diela vo výške 1044 €. 
Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
 

Článok VII. 
Platobné podmienky 

 
7.1.  Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu predmetu zmluvy po odovzdaní diela 
podľa článku 2.2. zmluvy na základe faktúry s vyznačením čísla Zmluvy o poskytnutí finančných 
prostriedkov č. 21-541-06527 poskytnuté z Fondu na podporu umenia vystavenej zhotoviteľom, 
v ktorej budú rozpísané jednotlivé položky. 
Faktúra bude uhradená  bankovým prevodom v lehote do 10 dní od jej doručenia. 

 
 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
8.1. Vzťahy, ktoré nie sú medzi zmluvnými stranami riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
8.2.  Prípadná zmena rozsahu a obsahu predmetu zmluvy bude písomne doriešená dodatkom 
schváleným oboma zmluvnými stranami. 
 
8.3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 2 
exemplároch. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy zmluvné strany túto zmluvu podpisujú. 
 
8.4.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nesledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa. 
 
 
 
V Košiciach, dňa: …................................. 
 
 
 
 
 
 
 …..............................................        ..................................................... 
      Objednávateľ      Zhotoviteľ 
 


