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Zmluva o dielo č.......... 
podľa § 536, § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
na vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú 
rekonštrukciu a reinštaláciu stálej vlastivednej expozície GMM“ 

 
( ďalej iba „Zmluva“ ) 

 

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

Objednávateľ:  Gemersko – malohontské múzeum  
     Sídlo:    Nám. M. Tompu 5, 979 01  Rimavská Sobota 
 Právna forma:   príspevková organizácia 
 Štatutárny orgán:  PhDr. Oľga Bodorová 
 Osoba oprávnená jednať 
 v zmluvných veciach:  PhDr. Oľga Bodorová 
 Osoby oprávnené jednať  
 v realizačných veciach: PhDr. Alexander Botoš 
 IČO:    35985097 
 DIČ:    2021459759 
 IČ DPH: 
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
 IBAN:    SK95 8180 0000 0070 0039 5913   
 Telefón/ fax:   047/5632741, 047/5632730 
 E mail:    director@gmmuzeum.sk, botos@gmmuzeum.sk 

 (ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej) 
 
Zhotoviteľ:     
Sídlo:     

 Právna forma:     
 Štatutárny orgán:   
 Osoba oprávnená jednať  
 v zmluvných veciach:    
 Osoby oprávnené jednať       
 v realizačných veciach:  
 IČO:       
 DIČ:     
 IČ DPH :    
 Bankové spojenie:   
 IBAN:       
 Telefón/ fax:    
 E mail:     
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(ďalej iba „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej iba 
„zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)  
   

Úvodné ustanovenia 
1. Táto zmluva sa uzatvára postupom realizovaným v súlade s § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, na zrealizovanie zákazky pod názvom „   Vypracovanie projektovej dokumentácie 
na komplexnú rekonštrukciu a reinštaláciu stálej vlastivednej expozície GMM “. 
Objednávateľ na základe uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk, prijal 
zhotoviteľom predloženú ponuku (ďalej len „ponuka“). 

2. Zriaďovateľ Objednávateľa Banskobystrický samosprávny kraj je vlastníkom budovy 

a Objednávateľ je správcom budovy. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom alebo obchodnou spoločnosťou s právnou 

subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je činnosť v rozsahu požadovanom v 

predmetnom verejnom obstarávaní, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po 

materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na 

predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a 

technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. 

 
I. 

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, 
na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa vykonať 
a objednávateľovi odovzdať Dielo vymedzené v  článku II. Zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým 
v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku IV. Zmluvy.   
 

II. 
DIELO 

Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo 
 

Dielom sa na účely Zmluvy rozumejú zmluvné činnosti a vypracovanie projektovej 
dokumentácie. 
 

Projektová dokumentácia musí obsahovať nasledovné výkresy a projekty:  

• Sprievodná správa  

• Ideový koncept rekonštrukcie stálej vlastivednej expozície GMM 

• Projekt (výkres) riešiaci rekonštrukcie elektroinštalácie 

• Projekt (výkres) riešiaci rekonštrukciu osvetlenia vo výstavných priestoroch 
(osvetlenie výstavných prvkov a individuálne osvetlenie zbierkových 
predmetov) 

• Projekt (výkres) riešiaci rekonštrukciu elektronického  zabezpečovacieho 
systému  

• Projekt (výkres) riešiaci rekonštrukciu elektronického protipožiarneho systému  
• Projekt (výkres) riešiaci rekonštrukciu elektronického monitorovacieho (kamerového) 

systému  



 

3 
 

 

• Projekt (výkres) riešiaci vzduchotechniku 

• Projekt (výkres) riešiaci inštaláciu a osadenie výstavných prvkov (vitríny, figuríny, 
diorámy), s dôrazom na interaktívne výstavné prvky (projekcie, hologramy, zvukové 
efekty, vizualizácie, viacjazyčný audiosprievodcovia, využitie virtuálnej reality a QR 
kódov) členený osobite podľa jednotlivých výstavných celkov, vychádzajúci zo 
scenárov k jednotlivým výstavným celkom. Vzhľadom na rozsiahlosť zbierkových 
fondov múzea je potrebné časť tohto kultúrneho dedičstva prezentovať vo virtuálnej 
forme.   

• Vizualizácie výstavných celkov 

• Výkaz – výmer (rozpočet) k jednotlivým výstavným celkom. 

 
Rozsah a obsah dokumentácie, ktorú je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi: 
Spracovaná projektová dokumentácia má byť dodaná : 

- má obsahovať výkaz – výmer a ocenený výkaz - výmer po stanovených celkoch                   
( etapách ), 

- má byť dodaná v elektronickej forme na CD/ DVD a zároveň v 6 tlačených 
vyhotoveniach. 
 

1. Zhotoviteľ je povinný pri vypracovaní Diela postupovať v zmysle § 42 ods. 3 zákona 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (neuvádzať 
v dokumentácii ani výkaze výmer konkrétne názvy stavebných výrobkov ).  

 
III. 

MIESTO, ČAS a SPÔSOB PLNENIA, 
ODOVZDÁVACIE A PREBERACIE KONANIE 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené ( vykonané ) Dielo v rozsahu podľa článku II. 
ods. 1 písm. a/ a b/ Zmluvy odovzdá objednávateľovi v sídle objednávateľa najneskôr: 

- do ..........................  - projektová dokumentácia 

2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dokumentáciu v tlačenej forme, elektronickej forme 
needitovateľnej (.pdf), elektronickej forme editovateľnej (.doc, .dwg, .dgn, .doc, .xls), 
podľa článku II. Zmluvy. Dokumentácia v elektronickej forme musí zodpovedať 
identickému členeniu ako dokumentácia v tlačenej forme. 

3. Pokiaľ bude dokumentácia vykazovať drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jej 
riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo ( príslušnú časť Diela )  
prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme.  

4. Momentom prevzatia Diela Objednávateľom zhotoviteľ bezodplatne prevádza na 
Objednávateľa všetky práva viažuce sa k Dielu resp. poskytuje Objednávateľovi trvalú, 
výhradnú a neobmedzenú, bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa prevoditeľnú licenciu 
(súhlas) na používanie Diela tak, že Objednávateľ je výlučne a neobmedzene oprávnený 
Dielo nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, 
prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať, nakladať alebo disponovať s ním bez 
osobitného súhlasu Zhotoviteľa na účel vyplývajúci zo Zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad porušenia čo i len jednej z týchto povinností 
zhotoviteľa: 

o vykonať Dielo riadne ( bez vád a nedorobkov ) alebo  
o riadne a včas odstrániť vady a nedorobky na Diele, alebo  
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o včas odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe a  to za 
omeškanie s odstránením každej reklamovanej vady zvlášť   

 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela 
bez DPH uvedenej v ods. 1 článku IV. Zmluvy za každý začatý deň omeškania a za každé 
jednotlivé porušenie povinnosti zvlášť, splatnú v lehote do 3 pracovných dní odo dňa 
doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou, na účet 
objednávateľa.  

6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na 
odstúpenie od zmluvy, zákonný úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. 
Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa splnenia povinnosti, 
ktorú povinnosť zmluvná pokuta zabezpečuje.  

 

IV. 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá na základe ceny z ponuky zhotoviteľa 
vo verejnom obstarávaní zo dňa ................ Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a 
platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR 
č.18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé 
Dielo vrátane nákladov na vyhotovenie Diela v tlačenej i elektronickej podobe. 

Cena Diela predstavuje celkom sumu: 

  Cena bez DPH    ..................... Eur 
  DPH 20 %                                                             .....................Eur  

  Cena s DPH  ................... Eur   

   
  (slovom: ................................ Eur ) s DPH. 
 

2. Podkladom pre úhradu ceny Diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom až po riadnom 
prevzatí Diela objednávateľom. Zhotoviteľovi bude uhradená cena iba v rozsahu za 
skutočne vykonané práce a odovzdané Dielo (skutočne vyhotovenú dokumentáciu ). 

3. Faktúra za výkony: 

Dokumentácia vrátane dokladovej časti, náklady za tlačenú aj elektronickú podobu 
celkom:  

  Cena bez DPH    .................... Eur 
                       DPH 20 %                                                             .....................Eur             

                         Cena s DPH  ................... Eur   

 
 

4. Preddavky sa neposkytujú vôbec.    
5. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne 

objednávateľa. 
6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.  
7. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať 
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objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.   
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať Dielo    

včas má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 0,5% z ceny Diela bez 
DPH uvedenej v ods. 1 tohto článku Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, v lehote do 
3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty 
spolu s faktúrou, na účet objednávateľa.  

V. 
Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi 

na jeho žiadosť v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v 
odovzdaní najmä podkladov, vyjadrení, stanovísk, ktorých potreba odovzdania vznikne v 
priebehu plnenia tejto zmluvy.  

2. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou, 
spolupracovať s objednávateľom, s dotknutými orgánmi štátnej správy. 

 
VI. 

Zodpovednosť zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo alebo ktorákoľvek jeho časť v čase jeho 
riadneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej 
dobe.   

2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dielo v trvaní 5 rokov, v zmysle § 562 ods. 
2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

3. Záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela 
objednávateľom. 

4. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti Diela, najmä na jeho 
vecnú a obsahovú úplnosť a správnosť, zákonnosť priebehu a procesu jeho zhotovovania, 
technickú a odbornú bezchybnosť.  

5. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer, ktorý predložil, že 
výkaz výmer predstavuje skutočný rozsah požadovaných prác objednávateľom a je 
v plnom rozsahu v súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou. 

 
VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania dokumentácie budú dostupné pre 
objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie 
Diela, ako aj samotné už zhotovené časti dokumentácie. Zhotoviteľ umožní 
splnomocneným zástupcom objednávateľa vo veciach technických nahliadnuť do týchto 
dokumentov a už zhotovených častí dokumentácie a vyhotoviť si z nich kópie a odpisy. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch 
vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch). 
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4. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený 
v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania 
vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu 
predmetu zmluvy. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej 
a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo 
zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 
znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

 
 
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:  

Príloha č. 1 – Zoznam subdodávateľov a kľúčových osôb zodpovedných za realizáciu 
predmetu Zmluvy  

 
 
 

V Rimavskej Sobote, dňa:   V Rimavskej Sobote, dňa: 
 
 
 

 
Za objednávateľa:                                                   Za zhotoviteľa: 
 
 
 

 

 

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

              PhDr. Oľga Bodorová              

                  riaditeľka múzea                   


