Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle §536 – 565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v
znení nasledujúcich zmien a doplnkov a § 6 zák. 383/1997 Z.z.
I. Zmluvné strany
Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Mgr. art. Marián Keleši

Obec Bohunice

Horná 22

Bohunice 103

941 06 Komjatice

018 52 Bohunice

IBAN: SK22 0900 0000 0002 4298 2764

IČO: 36115622

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

DIČ: 2021487391

IČO: 50336169

IBAN:

DIČ: 1028132556

SK54 5600 0000 0044 9781 2001

DIČ DPH: SK1028132556

Bankové spojenie: Prima banka
Slovensko, a.s.

II. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je reštaurátorský výskum v interiéri a exteriéri pohrebnej
kaplnky rodiny Medňanských (z roku 1866) v areáli parku kaštieľa v Bohuniciach.
Pre získanie reálneho obrazu budú realizované nasledujúce metódy výskumu.
– Vizuálny výskum pri dennom rozptýlenom svetle
– Sondážny výskum

III. Čas plnenia, spolupôsobenie a podklady objednávateľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce odovzdá objednávateľovi v rozsahu a za
podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do: 31.10.2017
2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s
poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti
dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas
reštaurátorských prác poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupôsobenie spočívajúce v:
– Po celú dobu spracovania výskumu umožní vstup do objektu spracovateľov

IV. Cena prác a platobné podmienky
1. Za objednané práce sa stanovuje cena dohodou ako cena pevná v zmysle zákona
č. 18/1996 Z.z vo výške: 3600,- Eur, slovom tritisícšesťsto Eur. Cenu diela je možné
meniť len v prípade, že dôjde k navýšeniu dojednaného rozsahu predmetu tejto
zmluvy.
2. Dohodnutá cena bude vyplatená v dvoch splátkach (bankovým prevodom na účet
zhotoviteľa alebo v hotovosti), pričom vyplatenie prvej splátky vo výške 1000,- Eur
je podmienkou začatia prác. Druhá splátka vo výške 2600,- Eur bude vyplatená do
dvoch týždňov po ukončení prác.

V. Ostatné zmluvné podmienky
1. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie bezpečnosti práce.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela prihliadať na pripomienky Krajského
pamiatkového úradu.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli a že
tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú omylov, že nebola táto
podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.
2. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na
strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať rozpracované práce ku dňu
zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy podielom dohodnutej ceny.
3. Pre zásadné zmeny obsahu zmluvy (termín plnenia, cena atď.) platí výlučne
písomná forma dodatku k tejto zmluve po vzájomnom súhlase obidvoch zmluvných
strán.
4. V prípadoch, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve sa budú zmluvné strany riadiť
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie.
Dátum: 15.8.2017

--------------------------------------Za objednávateľa

----------------------------------------Za zhotoviteľa

