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Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)  

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ:  Mesto Svit 
 sídlo:   Hviezdoslavova 268/32,  059 21 Svit   
 zastúpený:   Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta 
 IČO:    00 326 607 
             DIČ:   2021212754 
 Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
             IBAN:    SK60 0200 0000 0000 2472 7562 

Vecne zodpovedný: Mgr. Daniela Šipošová, vedúca MsK vo Svite 
 Tel. kontakt:   +421 915 615 662 
 E-mail:   daniela.siposova@kniznicasvit.sk 
             (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a) Zhotoviteľ:        František Žoldák  
 Sídlo:    
 Dátum nar.:    
 Bankové spojenie:   
 IBAN:     
 Tel. kontakt:    
 E-mail:    
             (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 (spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy a špecifikácia diela 

 
1. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve zreštaurovať maľby akademického maliara Vojtecha Stašíka na 6 
veľkoformátových plátnach bližšie špecifikované v článku III. tejto zmluvy: 

a) kvet vo váze, ovocie v miske ; baník so zbíjačkou a lampášom, zvárač na stavbe, 
rozmer 115,5 cm x 258,5 cm 

b) chemik, sediaca žena, tavič s kyticou a tyčou, rozmer 114,5 cm x 254,5 cm 
c) družstevníčka s prasiatkom, kľačiaca žena s kvetmi a holubicou, družstevník s 

klasmi a kombajn v pozadí, rozmer 114,5 cm x 289,5 cm 
d) žena zbiera zemiaky, muž nesie vrece obilia, sliepka a kohút na dvore, rozmer 

114,5 cm x 225 cm 
e) holubica v hniezde, žena s dievčaťom, žena s holubicou, rozmer 114,5 cm x 

236,5 cm 
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f) stromček, cvičenka v prírode, sediaci gitarista, pár holubov, rozmer 114 cm x 
253 cm, 

(ďalej len ako „predmet zmluvy“). 
 

2. Realizácia diela bude spočívať v reštaurovaní umeleckých diel v zmysle bodu 1. tohto 
článku nasledovnými činnosťami:  

a) očistenie malieb od prachu, špiny a vápna,  
b) odstránenie škvŕn spôsobených syntetickými farbami,  
c) podlepenie natrhnutých, prerezaných a prederavených častí plátien,  
d) vytmelenie rýh a dierok na plátnach, 
e) vyspravenie olejovou farbou a zreštaurovanie poškodených časti malieb, 
f) náter všetkých malieb tenkou vrstvou damarového laku, ktorý maľbu farebne 

oživí a ochráni pred prípadnými vonkajšími vplyvmi v budúcnosti. 
 
3. Súčasťou reštaurovania predmetu zmluvy je: 

a) vykonanie reštaurovania v zmysle návrhu na reštaurovanie, 
b) vyhotovenie záznamu o reštaurovaní predmetu zmluvy vrátane určenia režimu 

ďalšieho využívania predmetu zmluvy z hľadiska jeho ochrany a nevyhnutných 
prevádzkových a klimatických podmienok. 

 
 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo osobne, s príslušnou odbornou starostlivosťou a v 

súlade s podmienkami tejto zmluvy. Prípadné zmeny pri výkone diela sú akceptované 
len so súhlasom objednávateľa. 
 

4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené 
dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za zhotovenie 
diela podľa článku IV. tejto zmluvy. 

 
  

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) odborne vykonať reštaurátorské práce na požadovanej úrovni, v dohodnutej 
lehote a v rozsahu v zmysle čl. II. tejto zmluvy,  

b) po ukončení reštaurátorských prác odovzdať objednávateľovi spolu so 
zreštaurovaným predmetom zmluvy aj záznam o jeho reštaurovaní. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) podľa potreby poskytovať metodickú pomoc a konzultácie pri výkone návrhu na 
reštaurovanie predmetu zmluvy a výkone reštaurátorských prác zhotoviteľovi. 

3. Výkon reštaurátorských prác podľa čl. II. tejto zmluvy bude prebiehať u zhotoviteľa, čím 
zhotoviteľ preberá zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu predmetu zmluvy v plnom 
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rozsahu. 

4. Zhotoviteľ prevezme predmet zmluvy na reštaurovanie na základe písomného 
preberacieho protokolu. Protokol o odovzdaní predmetu zmluvy na reštaurovanie je 
prílohou č. 1 tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie reštaurovaný predmet zmluvy na základe 
preberacieho protokolu, v ktorom potvrdí bezchybnosť vyhotovenia diela v súlade s 
návrhom na reštaurovanie. Protokol o prevzatí reštaurovaného predmetu zmluvy je 
prílohou č. 2 tejto zmluvy. 

6. V prípade hroziaceho vzniku škody na predmete zmluvy alebo vzniku škody na predmete 
zmluvy je objednávateľ oprávnený žiadať vrátenie predmetu zmluvy bezodkladne, 
prípadne odstúpiť od zmluvy v plnom rozsahu, čím nie je dotknuté právo objednávateľa 
na náhradu škody v plnom rozsahu. V prípade ak je predmet zmluvy poškodený alebo 
znehodnotený, je zhotoviteľ povinný uhradiť škodu v rozsahu určenom objednávateľom.
   

  
Článok IV. 

Cena diela, platobné podmienky a doba plnenia 
 

1. Cena za riadne zhotovenie diela bola stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán v 
súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 1500,- € za 
celý predmet zmluvy (zhotoviteľ nie je platca DPH). Uvedená cena diela je konečná 
a zahŕňa všetky vedľajšie náklady zhotoviteľa. Náklady spojené s prepravou predmetu 
zmluvy na adresu zhotoviteľa a náklady spojené s prepravou zreštaurovaného predmetu 
zmluvy na adresu objednávateľa sú taktiež zahrnuté v cene diela. 
 

2. Dohodnutá cena za dielo bude uhradená na základe tejto zmluvy bezhotovostným 
prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený v článku I. tejto zmluvy do 14 dní po 
dodaní riadne zhotoveného diela podľa dohodnutých podmienok v tejto zmluve, 
najneskôr však v termíne do 31. 8.  2022. 
 

3. Všetky náklady v súvislosti s plnením tejto zmluvy súvisiace s materiálnym 
a organizačným zabezpečením vlastnej činnosti zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy znáša 
zhotoviteľ. 
 

4. V zmysle § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani 
z príjmov“) dohodli na tom, že z vyplatenej ceny podľa tejto zmluvy objednávateľ 
nevyberie daň. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje riadne vysporiadať vyplatenú odmenu podľa 
tejto zmluvy v zmysle zákona o dani z príjmov. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať aj všetky 
ostatné odvodové povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať reštaurovanie 
predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. II. tejto zmluvy do 31.8.2022 osobne a s odbornou 
starostlivosťou. 
 

6. V prípade, že zhotoviteľ dielo alebo jeho časť pripraví na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávateľ vykonané dielo, alebo jeho časť prevziať aj v skoršom 
termíne. 
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Článok V. 
 Osobitné ustanovenia 

 
1. Vady a nedostatky diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní diela, je objednávateľ 

povinný oznámiť už v zápise pri preberacom konaní. Zhotoviteľ zodpovedá za skryté 
vady a nedostatky, ktoré nebolo možné pri odovzdaní odhaliť.  
 

2. Objednávateľ je oprávnený vady a nedostatky diela písomne reklamovať, a to ihneď po 
ich zistení počas záručnej doby, tzn. 36 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom 
protokolárneho odovzdania a prevzatia vykonaného diela objednávateľom.  
 

3. Po riadnom ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi, zhotoviteľ nezodpovedá za 
tie škody, ktoré vzniknú nedodržaním podmienok pri nakladaní s predmetom zmluvy, 
uvedených v zázname o reštaurovaní predmetu zmluvy, ktorý bude objednávateľovi 
odovzdaný zhotoviteľom súčasne s odovzdaním diela.  
 

4. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ neplní svoje povinnosti 
dohodnuté v tejto zmluve.  
 

5. Zhotoviteľ je povinný písomne a bez meškania informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, a ktorá môže mať vplyv 
na zmluvné termíny ukončenia, prípadne na vzájomne dohodnuté čiastkové termíny. 
  

6. Zhotoviteľ nie je oprávnený uskutočniť žiadnu zmenu bez vopred udeleného 
písomného súhlasu na zmenu od objednávateľa. Písomný príkaz na zmenu výkonu 
diela je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.  
 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
úmyselne ani z nedbanlivosti neumožní tretej osobe získať informácie o predmete tejto 
zmluvy alebo o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním predmetu 
zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť zistenia získané ako výsledok činnosti 
podľa tejto zmluvy tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. 

 
 

Článok VI. 
Ukončenie zmluvy 

1. Túto zmluvu je možné ukončiť pred jej splnením aj na základe písomnej dohody 
zmluvných strán. 
 

2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak: 
a) zo všetkých okolností je zrejmé, že zhotoviteľ nedodá dielo riadne a včas, 
b) zo strany zhotoviteľa dôjde k porušeniu akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho z tejto 

zmluvy, najmä ak dielo neodovzdá v dohodnutom termíne, ani v dodatočnej lehote 
poskytnutej mu objednávateľom, 

c) ak má dielo vady alebo nedostatky, t. j. nie je vytvorené v súlade s touto zmluvou; 
pokiaľ sú nedostatky odstrániteľné, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, 
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len v prípade, ak ich zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote určenej 
objednávateľom. 
 

3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len za predpokladu, že objednávateľ poruší 
akýkoľvek záväzok podľa tejto zmluvy a neurobí nápravu ani v dodatočne poskytnutej 
primeranej lehote. 
 

4. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dňom doručenia 
druhej zmluvnej strane. 

 
 

Článok VIII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. 
 

2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len prostredníctvom očíslovaných písomných 
dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch,  po jednom pre každú zmluvnú stranu.  
 
4. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že táto zmluva bude v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejnená na webovom sídle 
objednávateľa v celom rozsahu bez uvedenia osobných údajov zhotoviteľa, a to 
bydliska, dátumu narodenia, kontaktu, čísla účtu a podpisu poskytovateľa. Zmluva 
nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v zmysle bodu 4. tohto článku. 
 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva 

vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni, 

ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu 

vlastnoručne podpisujú. 

 
         
  Vo Svite, dňa 19.7.2022                   V Poprade, dňa 21.7.2022  
 
  
 
 
 v. r. v. r. 
............................................................                         ............................................................. 
             Ing. Dáša Vojsovičová                                                         František Žoldák 
            primátorka mesta Svit       
                  Objednávateľ                  Zhotoviteľ  
  
     


