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Oblastný reštaurátorský ateliér v Bratislave 

Z M L U V A    O    D I E L O 

Č. 12/2021 

 

uzatvorená podľa  §  631  a nasledujúcich ustanovení občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov medzi 

 

zmluvnými stranami 

 

objednávateľom : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

 Oblastný reštaurátorský ateliér 

 Cesta na Červený most 6 

 814 06  Bratislava 

 

zastúpený : Mgr. Zuzana Tahy 

 vedúca oblastného reštaurátorského ateliéru 

 

IČO : 317 551 94 

 

bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava 

číslo účtu : 70 68998/8180 

IBAN : SK65 8180 0000 0070 0006 8998 

 /ďalej len  „ objednávateľ “/ 

 

 

 

 

a zhotoviteľom : Mgr. art. Peter Pohanka 

 Ipeľská 1 

 821 07  Bratislava 

 

  

 

IČO :  

DIČ : 1040184695 

bankové spojenie : ČSOB 

číslo účtu :  

IBAN :  
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 /ďalej len „ zhotoviteľ “/ 

 

 

 

Odborný reštaurátorský dohľad: ak.mal.Zuzana Chovanová- člen Komory 

reštaurátorov, ak.mal. Alexandra Šulíková, člen Komory reštaurátorov 

 

 

za nasledujúcich podmienok : 

 

 

 

 

 

 

Čl. I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe dohody zmluvných strán a tejto zmluvy o dielo /ďalej 

len „ zmluva “/, vykonať pre objednávateľa  umelecko-remeselné a  rezbárske  práce 

- Obnova konštrukčných spojov 

- Obnova konštrukčného systému 

- Stolárske a rezbárske práce 

- Stolárske a rezbárske rekonštrukcie 

 

 

/ďalej len „dielo“/ v rámci, ktorých vykoná tieto umelecko-remeselné práce  a výkony 

- Akcia 20 189/016/AB – Horná Mičiná –oltárna architektúra: 

 

 Predela ľavá a pravá časť, stred predely, rezby 

 Soklová časť ľavá a pravá časť, rezby 

 erb 

 

 

 

 

 

 

S p o l u : 3450,- € 

 

 

 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vykonané reštaurátorské práce na diele podľa 

dohodnutej lehoty ukončenia. 
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Čl. II. 

DOBA VYKONANIA DIELA 

A MIESTO ODOVZDANIA DIELA 

 

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté práce na diele do : 

 

19.7. 2021 

 

2. Miesto vykonania dohodnutých prác na diele bude oblastný reštaurátorský ateliér 

Bratislava, Cesta na Červený most 6, kde zhotoviteľ odovzdá ukončené reštaurátorské 

práce objednávateľovi. 

 

3. Zhotoviteľ odovzdá písomným Protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ukončené 

dohodnuté reštaurátorské práce podľa Čl. I. ods. 1 tejto zmluvy objednávateľovi 

v dohodnutej dobe podľa Čl. II. ods. 1 tejto zmluvy. 

 

Čl. III. 

CENA DIELA 

 

1. Za vykonanie prác na diele zaplatí zhotoviteľovi cenu diela na základe tejto zmluvy 

v sume :  3450,- € 

slovom :  /Tritisícštyristopäťdesiat eur/ 

Cena diela bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. IV. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Pri odovzdaní diela zhotoviteľom potvrdí objednávateľ jeho prevzatie v osobitnom 

protokole podľa Čl. II. odseku 3 tejto zmluvy. 

 

2. Po prevzatí prác objednávateľom, vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať objednávateľovi 

dohodnutú cenu prác podľa Čl. III. odseku 1 tejto zmluvy. 

 

3. Objednávateľ zaplatí cenu diela zhotoviteľovi na jeho účet v peňažnom ústave uvedenom 

v záhlaví tejto zmluvy, v lehote splatnosti štrnásť dní od doručenia faktúry. Prílohou 

faktúry je objednávateľom potvrdená kópia Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela /ďalej 

len „ protokol “/ v znení Čl. II. ods. 3 tejto zmluvy. 

Zaplatením fakturovanej sumy sa rozumie, pre požiadavku tejto zmluvy deň, v ktorom 

bola suma pripísaná na účet v peňažnom ústave zhotoviteľa. 

 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade úrokov z omeškania vo výške 0,05 % denne za 

každý deň omeškania z ceny diela, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade úrokov z omeškania vo výške 0,05 % denne za 

každý deň omeškania z ceny diela, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny 

diela. 
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                                                                    Čl. V. 

ODOVZDANIE DIELA 

 

1. Zhotoviteľ písomne vyzve na prevzatie prác objednávateľa vopred, najmenej 

5 pracovných dní. 

 

2. V spísanom protokole bude uvedený skutočný stav vykonaných prác na diele v okamžiku 

jeho odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom v znení Čl. II. odseku 3 tejto 

zmluvy. 

 

Čl. VI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa  §  645  a nasledujúcich Občianskeho 

zákonníka v platnom znení. 

 

2. Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdávaní a prevzatí diela, musí objednávateľ 

oznámiť zhotoviteľovi neodkladne už pri odovzdávaní a prevzatí diela. 

 

3. Právo za zodpovednosť za vady musí objednávateľ riadne odôvodniť a uplatniť písomne 

včas u zhotoviteľa. Zhotoviteľ nebude zohľadňovať iba vytknutie vady. 

 

Čl. VII. 

ZÁRUČNÁ DOBA DIELA 

 

1. Zhotoviteľ poskytuje záručnú dobu za vykonané reštaurátorské práce na diele 

24  mesiacov od jeho prevzatia. 

 

2. Uplynutím záručnej doby neuplatnené práva zo zodpovednosti za vady zanikajú. 

 

 

 

Čl. VIII. 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú podľa dojednanej doby uvedenej v Čl. II. 

odseku 1 tejto zmluvy. 

 

2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo refundácie priamych nákladov v rámci svojho rozpočtu 

v súlade s §22 ods.3 zákona číslo 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení neskorších predpisov. Tento bod sa vzťahuje len na zhotoviteľa, nakoľko 

tento je štátna rozpočtová organizácia. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pred uplynutím dohodnutej doby môže každá zmluvná 

strana ukončiť písomnou výpoveďou v 30 dňovej lehote, pričom výpovedná lehota začína 

plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej 

strane. 
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4. Táto zmluva sa môže meniť, iba písomne, len na základe zmluvných strán po podpísaní 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre riešenie záväzného vzťahu vzniknutého na základe 

tejto zmluvy sa pre neuvedené veci v tejto zmluve primerane použijú príslušné 

ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 

6. Určenými zodpovednými osobami zmluvných strán na rokovania o obsahu zmluvy 

v priebehu doby platnosti tejto zmluvy sú : 

 

Za objednávateľa : Mgr. Zuzana Tahy 

 vedúca ORA Bratislava 

 Mobil : 0903/440252 

 

 

Za zhotoviteľa : Mgr. art. Peter Pohanka 

 Mobil : 0903/203332 

 

 

7. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlásili, že jej zneniu rozumejú, je nimi 

vykonateľná, je prejavom ich vážnej a slobodnej vôle, nie je uzatvorená za 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne 

podpísali. 

 

8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach a každá zmluvná strana dostane 

dve jej vyhotovenia. 

 

9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť deň po jej zverejnení.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Bratislave dňa :4.5.2021 

 V Bratislave dňa :4.5.2021 

                                                                                                     

 

 

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

Mgr. art. Peter Pohanka Mgr. Zuzana Tahy 

Ipeľská 1 vedúca ORA Bratislava 

821 07 Bratislava 


