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ZMLUVA O DIELO
uzatvorená

podľa

§ 631 a nasl. Občianskeho zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

1.2.

Objednávateľ:

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Sídlo:

Kostolné námestie č.l, 071 Ol Michalovce

Bankové spojenie:

štátna pokladnica

Č,BÚ:

7000185094/8181

IČO:

31297749

DIČ:

2020747850

Štátny zástupca:

Mgr. Maroš DEMKO- riaditeľ

Zhotoviteľ:

OLŠAV Štefan

Sídlo:

Pod Hradom 408
072 22 Strážske

Dátum narodenia:
Rodné

číslo:

17.05.1993
930517/9268

Číslo OP.:

ED 423833

Č.BÚ:

4018859786/7500

ll.

PREDMET DIELA
2.1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
a, zhotovitel'a, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku III. a odovzdá ho
objednávateľovi.

b,

objednávateľa,

že dohodnuté dielo prevezme najneskôr posledný deň lehoty na
vykonanie a odovzdanie diela a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V.
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m.
DIELO
3.1.

Dielom podľa tejto zmluvy je vypracovanie Slovanskej polozemnice v areáli
Zemplínskeho múzea v Michalovciach na parcele č.7. Na výrobu diela slovanskej
polozemnice bude použitý drevený stavebný materiál a rekonštrukcia bude realizovaná
podľa

podkladov vypracovaných odborníkmi na základe výsledkov archeologických

výskumov, model polozemnice bude prezentovať typický drevený,

čiastočne

do zeme

zahÍbený príbytok starých Slovanov. Strechu bude tvoriť 14 kusov krokiev, latovanie
a krytina pozostávajúca zo slamených trsov. Konštrukcia drevenej
úrovňou

lavica a

časti

modelu pod

terénu bude vyplnená hlinou. V interiéri bude zhotovené ohnisko, resp. krb,
ďalšie

drevené úložné prvky.

IV.

LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV
4.1.

Termín začatia realizácie diela je 07.10.2013

4.2.

Termín ukončenia diela je 20.11.2013

--

V.
CENA DIELA
5.1.

Cena za zhotovenie predmetu diela bola zmluvnými stranami stanovená vo výške
podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 02.10 2013, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.

5.2.

Cena za dielo sa dojednáva vo výške 2094,60 €
DPH 20 %

nie som platcom DPH 20%

Spolu:

2094,60€
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VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1.

Predpokladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela bude bankový účet

6.2.

Objednávateľ
splatnosťou

zhotoviteľa.

za zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela so

do 30 dní odo

dňa

zhotovenie diela, na základe uvedenej zmluvy

v prospech účtu. Č.Ú: 4018859786/7500.

vn.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1.

Zhotoviteľ

zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa čl. III, a že

bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
7.2

Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo

objednávateľa požadovať

a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatne odstránenie vady.

Zhotoviteľ

sa

zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej
reklamácie.

VIII.

PODMIENKY DIELA
8.1.

-

Zhotoviteľ dokončené

dielo odovzdá objednávateľovi na základe zápisnice

o odovzdaní a prebratí diela.
8.2

Zhotoviteľ

sa zaväzuje, že dielo bude zhotovené pod odborným dozorom

kvalifikovaného pracovníka ZM a technickým dozorom pri práci a dodržiavania
záväzných termínov pri práci.

IX.

BOZ
9.1.

Zhotoviteľ

pri realizácii dohodnutého diela je povinný dodržiavať:

a, všetky bezpečnostné a súvisiace predpisy platné pre ním vykonávané pracovné
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činnosti

b,

na stavbe" slovanská polozemnica."

určené

technologické a pracovné postupy tak aby bola zabezpečená bezpečnosť

práce pracovníkov zhotoviteľa a aby nedochádzalo k ohrozeniu

ďalších

pracovníkov

a okolia.

x.
ZÁ VEREČNÉ USTANOVENIA

10.1

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.2

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak
súhlasu ju podpísali.

10.3

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá má platnosť
originálu.

10.4

Zmluva nadobudne platnosť

V Michalovciach

dňa

dňom

jej podpísania zmluvnými stranami.

04.10.2013

V Michalovciach

dňa

04.10.2013

id ,
.....................

Mgr. Maroš DEMKO
riaditeľ

~ .............................. .

Štefan OLŠAV

ZM

zhotoviteľ

obj ednávateľ

4

