
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:
Slovenská národná galéria
Riečna 1, 815 13 Bratislava
zastúpená: Mgr. Alexandra Kusá, PhD., generálna riaditeľka
IČO: 164712
D IČ :2020829943
IČ DPH: SK 2020829943
bank. spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000117526/8180
(ďalej len „objednávateľ“)

a
Zhotoviteľ:
Akad. mal. Mária Ďuricová
Adresa:
DIČ: 1025143966
bankové spojenie:
číslo účtu:
tel.:
e-mail:
(ďalej spolu len „zhotoviteľ“)

Článok 1.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou za podmienok v nej uvedených zaväzuje vykonať pre 
objednávateľa dokončenie reštaurovania diela „Mária Magdaléna sa zrieka svetského 
bohatstva“ od Congneta (Coigneta) Gillesa z roku okolo 1580, v správe SNG: O 5800 
(ďalej len „reštaurátorské práce“)

2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť cenu za riadne vykonané reštaurátorské 
práce.

3. Reštaurátorské práce budú vykonané podľa schválenej Cenovej ponuky na reštaurovanie, 
vypracovaného zhotoviteľom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4. Reštaurátorské práce budú vykonané osobne zhotoviteľom v súlade so zákonom 
200/1994, podľa navrhnutého technologického postupu, ktorý je  súčasťou Prílohy č. 1 
tejto zmluvy.

Článok II.
Doba a miesto vykonania reštaurátorských prác

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať reštaurátorské práce v rozsahu podľa článku I. do 
31.1.2016.

2. Zhotoviteľ bude realizovať práce v ateliéri: Bratislava

Článok III.
Cena a platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané reštaurátorské práce zaplatiť zhotoviteľovi cenu. 
Právo na cenu vzniká zhotoviteľovi vykonaním reštaurátorských prác riadne a včas.

2. Cena je  2500.- € vrátane 2 0%  DPH.



3. Cena je  dohodnutá ako pevná (konečná), túto nie je  možné v žiadnom prípade zvýšiť, iba 
ak sa zmluvné strany dohodnú písomne na jej zmene. Cena je  úplná a pre zmluvné 
strany záväzná, to znamená, že cena:

•  obsahuje všetky náklady zhotoviteľa
•  zároveň obsahuje všetky činnosti zhotoviteľa potrebné na vykonanie 

reštaurátorských prác ako aj na plnenie ďalších povinností vyplývajúcich zo 
zmluvy.

4. Vyplatenie ceny za dielo prebehne v dvoch splátkach
• Prvá splátka vo výške 500,00 € (päťsto eur) po podpise zmluvy
• Druhá splátka vo výške 2000,00 € (dvetisíc eur) po vykonaní celého diela

5. Zhotoviteľ je  oprávnený vystaviť prvú faktúru po podpise zmluvy a druhú po riadnom a 
včasnom vykonaní reštaurátorských prác a odovzdaní reštaurátorskej dokumentácie. 
Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Doba splatnosti faktúry je  14 dní 
od jej doručenia.

6. Cena bude uhradená na základe faktúry na účet zhotoviteľa Akad. mal. Márie Ďuricovej 
vo výške 2500.- €  s DPH.

Článok IV.
Spôsob vykonania reštaurátorských prác

1. Zhotoviteľ vykoná reštaurátorské práce:
• podľa požiadaviek tejto zmluvy a v súlade s účelom zmluvy požadovaným touto 

zmluvou,
•  v kvalite, vlastnostiach a akosti podľa tejto zmluvy,
•  na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo, a to v dojednanom čase,
•  rešpektujúc metodiku a ciele SNG.

2. Objednávateľ je  oprávnený priebežne kontrolovať priebeh reštaurátorských prác.
3. Reštaurátorské práce a reštaurátorská dokumentácia budú odovzdané na základe 

písomného protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami.

Článok V.
Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo ako aj jednotlivé vykonané časti 
diela budú mať počas trvania záručnej doby vlastnosti dohodnuté zmluvnými stranami 
a v tomto rozsahu svojej zodpovednosti podľa tohto článku poskytuje zhotoviteľ 
objednávateľovi záruku za akosť. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba diela 
v rozsahu podľa tohto článku je  stanovená na 24 mesiacov. Záručná doba začne plynúť 
dňom kedy došlo k odovzdaniu diela bez vád.

2. Vadou sa rozumie odchýlka od vlastností diela dohodnutých v tejto zmluve alebo 
skutočnosť, že dielo nebude použiteľné v súlade s účelom zmluvy a týmto článkom 
zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že vady, ktoré sa vyskytli počas záručnej doby je  zhotoviteľ 
povinný bezplatne odstrániť na vlastné náklady a to bezodkladne.

Článok VI.
Dôsledky porušenia záväzkov

1. Objednávateľ je  oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak:
• zhotoviteľ je  v omeškaní s vykonávaním reštaurátorských prác o viac ako 15 dní 

oproti termínu dohodnutému v čl. II. tejto zmluvy,
• zhotoviteľ nevykonáva reštaurátorské práce v dohodnutom rozsahu a kvalite.

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry alebo iného peňažného záväzku má 
zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania.



3. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním reštaurátorských prác v čase stanovenom 
v tejto zmluve má objednávateľ právo účtovať za každý deň omeškania zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z ceny za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je  
dotknutý nárok na náhradu škody.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je  vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po jej podpise obdrží každá zmluvná 
strana 1 vyhotovenie. Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu je  možné len na základe 
písomnej dohody zmluvných strán, pokiaľ v tejto zmluve nie je  dohodnuté inak.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je  
obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej 
vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluva je  urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej 
podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju  podpísali.

3. SNG ako verejná inštitúcia je  povinná zverejňovať všetky zmluvy na svojom webovom 
sídle a v centrálnom registri zmlúv. Obe strany svojimi podpismi dávajú súhlas na 
zverejnenie obsahu zmluvy. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch 
zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Bratislave d ň a ;

Mgr. Alexandra Kusá, PhD. 
generálna riaditeľka

Mária Ďuricová akad.mal.


