
ZMLUVA O DIELO 

Uzatvorená v súlade s ustanovením § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov, uzavretá medzi : 

 

Čl. 1. 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

Sídlo:  Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín 

Zastúpený:  Mgr. Michal Čajka, PhD., riaditeľ 

IČO:  36145050 

DIČ:  2021442071 

 

Zhotoviteľ :  Mgr. art. Rudolf Boroš 

Sídlo:   072 01 Šamudovce  115  

IČO:   52045200 

DIČ:   1041813960 

IČ DPH:  SK1041813960 

 

 

 

ČI. 2. 

Predmet zmluvy 

V zmysle ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. objednávateľ zadáva a 

zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie podľa Čl. 3 

tejto Zmluvy. 

 

Čl. 3. 

Dielo 

Dielom je realizácia „Komplexný reštaurátorský prieskum v interiéri a exteriéri klasicistického kostola 
na Slanickom ostrove – reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie. 

 

ČI. 4. 

Miesto plnenia 

Objekt: NKP č. 236 - kostol Povýšenia sv. Kríža na Slanickom ostrove. 

 

Čl. 5. 

Cena za dielo a spôsob realizácie úhrady  

1. V súlade s Obchodným zákonníkom Č. 513/1991 Zb. objednávateľ sa zaväzuje za 

vykonané práce zaplatiť dojednanú cenu v sume 10 680,- €, vrátane DPH. 

2. Zhotoviteľ má právo na vyplatenie dohodnutej ceny podľa bodu 1 tohto článku po riadnom 

a včasnom vykonaní diela. 

3. Cena podľa bodu 1 tohto článku bude uhradená na účet zhotoviteľa do 30 dní po doručení 

faktúry. 



 

ČI. 6. 

Termíny plnenia dodávky. 

Termín začatia prác: jún 2021. 

Termín ukončenia prác: december 2021. 

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

dokumentácie – Správy z reštaurátorského výskumu s návrhom na reštaurovanie, podľa Čl. 3 

tejto Zmluvy, v písomnej aj elektronickej verzii objednávateľovi. 

 

Čl. 7. 

Ostatné zmluvné dojednania. 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že sprístupní dané priestory kde má byť reštaurátorský výskum 

realizovaný v plnom rozsahu a bude súčinný, podľa vzájomnej dohody. 

2. Pre túto Zmluvu o dielo platia primerane ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 

Zb., ustanovenia Zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. a Zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. a s nimi 

súvisiace predpisy. 

3. Táto zmluva sa môže meniť, alebo zrušiť písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. 

Táto zmluva je spracovaná v 2 vyhotoveniach, z nich po potvrdení každá zo zmluvných strán 

obdrží 1 vyhotovenie. 

4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 21.6.2021 

 

 

Za zhotoviteľa:         Za objednávateľa: 

Mgr. art. Rudolf Boroš      Mgr. Michal Čajka, PhD. 

 

podpísané v .r        podpísané v. r.  

  


