
Zmluva  o dielo č. 496/2022 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej len „zmluva“) 

 
Zmluvné strany 

 
MS – Restauro s.r.o. 

sídlo:    J. Gagarina 2432/105, 960 01 Zvolen 

štatutárny zástupca:  Mgr. art. Miroslav Slúka 

bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:                                    SK41 0900 0000 0051 7555 0568     

DIČ:                                     2121369690          

IČO:                53453760 
(ďalej len zhotoviteľ) 

 
a 
 
Stredoslovenské múzeum  

sídlo:    Námestie SNP č.4, 974 01 Banská Bystrica 

štatutárny zástupca:  PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ 

IČO:    35984953 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK28 8180 0000 0070 0039 5972 

(ďalej len objednávateľ) 

 

Čl. I  Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je reštaurovanie  obrazu  Portrét neznámeho pána z prvej 
polovice 19. storočia,  evidenčné číslo Vu-01025, Stredoslovenského múzea v zmysle 
projektu  Portrét neznámeho pána z prvej polovice 19. storočia (evidenčné číslo Vu-
01025, ktorý podporil Fond na podporu umenia (ďalej len „FPU“) na základe Zmluvy 
o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-03824. 
Zhotoviteľ zreštauruje predmet, ktorý je súčasťou zbierkového fondu 
Stredoslovenského múzea podľa nasledovného zoznamu: 

 

Por. 
č. 

Evidenčné 
číslo 

Predmet Počet 
Hodnota 

reštaurovania 
(€) 

1. 
Vu-01025 Portrét neznámeho pána z prvej polovice 

19. storočia 
1 

3 970,00 

  Spolu  3 970,00 

 
1.2 Zhotoviteľ vypracuje záznam o reštaurovaní  s fotodokumentáciou  predmetného 

zbierkového predmetu, spracovaný v zmysle Výnosu MK-SR z 10. augusta 2015 číslo 
MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných 
činností v múzeách a galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty.   

 
1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zrealizuje predmet plnenia v plnom 

rozsahu.   
  
1.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu podľa čl. V tejto zmluvy za 

uvedený predmet zmluvy.  
 
 

 



Čl. II  Spôsob vypracovania predmetu zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa pri vypracovaní predmetu tejto zmluvy zaväzuje riadiť a vychádzať  

z podkladov objednávateľa, pokynmi objednávateľa a dojednaniami tejto zmluvy. 

2.2    Miestom zhotovenia diela je reštaurátorská dielňa zhotoviteľa – J. Gagarina   2432/105,   

960 01 Zvolen.         

 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje rozsah a obsah predmetu plnenia tejto zmluvy 

v kvalite zodpovedajúcej kvalitatívnym a dodacím podmienkam, stanoveným 

príslušnými predpismi a normami. Plnenie predmetu tejto zmluvy bude vykonané podľa 

návrhu na reštaurovanie zo dňa 6.10.2020, ktorý vypracoval a odovzdal zhotoviteľ 

objednávateľovi.  

2.4 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na reštaurátorský výkon 48 mesiacov odo 

dňa písomného odovzdania a prebratia diela. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia 

vzniknuté neprirodzenými zmenami klimatických podmienok, ďalej nevhodným 

exponovaním už zreštaurovaného diela do priestorov iných ako expozícia, príp. 

depozitár (nadmerná vlhkosť, výskyt plesní, vysoké teploty) a mechanickým 

poškodením zapríčineným inými osobami.  

2.5 Zhotoviteľ vypracuje písomný a fotografický záznam o priebehu zrealizovaných  

reštaurátorských prác v zmysle Výnosu MK-SR z 10. augusta 2015 číslo  

MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných 

činností v múzeách a galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty. Zhotoviteľ 

odovzdá objednávateľovi 2 kusy dokumentácie v tlačenej a digitálnej forme, ktorá 

nesmie presiahnuť 5 MB.  

2.6 Predmet zmluvy bude riadne dokončený a dodaný písomným odovzdaním a prevzatím 

predmetu zmluvy.  

 

Čl. III  Čas plnenia 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia dojednaný v čl. I tejto zmluvy  zhotoví  
v termíne od 19. 09. 2022 do 31. 05. 2023 v rozsahu podľa čl. II.  

 
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude odovzdaný najneskôr  

  dňa 31. 05. 2023. 
 

 

 
Čl. IV  Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 

 
 

4.1  Objednávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovenia predmetu zmluvy poskytne 

zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie. Termíny kontrolných 

dní realizácie diela sú nasledovné:  november 2022, február 2023.  

 

 



Čl. V  Cena a platobné podmienky 

 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán. 

5.2 Cena za zhotovenie diela predstavuje sumu vo výške 3 970,00 € (slovom: 

tritisícdeväťstosedemdesiat  eur). 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet zmluvy bude vyplatená v dvoch 
častiach. Prvá časť vo výške 2 000,00 EUR (dvetisíc eur) bude vyplatená po vykonanej 
obhliadke a písomnom vyjadrení realizátora odborných aktivít Stredoslovenského 
múzea najneskôr do 15.12.2022.  

  Zostatková suma z dohodnutej ceny vo výške 1 970,00 EUR (jedentisíc 
deväťstosedemdesiat eur) bude vyplatená po písomnom odovzdaní a prebratí 
zreštaurovaného zbierkového predmetu a záznamov o reštaurovaní, najneskôr do 
26.6.2023. 

 
5.4  Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry 

vystavenej zhotoviteľom do 5 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 20 dní odo dňa 
doručenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy. 

5.5 V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je 

objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej 

sumy za každý deň omeškania. 

5.6 Zdanenie odmeny vykoná zhotoviteľ vo vlastnom mene podľa platných právnych  

predpisov. 

 

Čl. VI  Odstúpenie od zmluvy 

 

6.1 Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo odstúpiť od zmluvy len z vážnych dôvodov bez 

vlastného zavinenia. Dôvod odstúpenia od zmluvy je povinný okamžite oznámiť 

a dokladovať druhej zmluvnej strane. 

 

Čl. VII  Záverečné ustanovenia 

7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami  zmluvných 
strán. 

 

7.2 Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia  
na www.crz.gov.sk (Centrálny register zmlúv Úradu vlády SR). 

 

7.3 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

 

7.4 Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej 
obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných 
podmienok, na znak toho ju podpisujú. 

 



7.5 Zmluva sa vyhotovuje v troch origináloch, pričom dva  originály obdrží objednávateľ 
a jeden originál obdrží zhotoviteľ. 

 

 

 

  Objednávateľ:         Zhotoviteľ: 

V Banskej Bystrici dňa  23.09.2022                Vo Zvolene, dňa 23.09.2022 

 

 

  

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

        PhDr. Marcel Pecník        Mgr. art. Miroslav Slúka  
riaditeľ Stredoslovenského múzea        reštaurátor, MS – Restauro s.r.o. 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná finančná kontrola podľa §7 Zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné vykonať, 

v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa 

finančná operácia alebo jej časť už vykonala 

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné vykonať, 

v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa 

finančná operácia alebo jej časť už vykonala 

Meno a priezvisko zamestnanca: 

 

 

Ing. Paulína Kubiňáková 

Ing. Paulína Kubiňáková 

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: 

PhDr. Roman Hradecký 

 

Dátum, podpis: 

Dátum, podpis: 

 

            

 


