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ZMLUVA  O DIELO  
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov  

Zmluvné strany 

Objednávateľ:                

Obchodný názov:   BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 

Sídlo:  Panská 41, 815 39  Bratislava 
 Slovenská republika    

Právna forma:  Rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán:   Ing. Peter Tvrdoň – riaditeľ 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
Č. účtu:  70000071273/8180 
IBAN:  –  
SWIFT kód:  – 

IČO:  00 682 357  
DIČ:   
IČ DPH: – 

 

a 
Zhotoviteľ:                      DESTIN  a. s. 
Obchodné meno:             Destin a.s.  
Sídlo:                  Teplica 893 
Adresa :                           Čachtice, 916 21 
Právna forma:                  PO  
Zapísaný v Obchodnom registri: oddiel Sa, vložka č. 10176/R 
Štatutárny orgán:             Ing. Miloš Krajčovič 
Bankové spojenie:      Tatra banka 
Číslo účtu:                      2624006362/1100 
IBAN:   
SWIFT kód:   
IČO:                                35720166 
DIČ:                                2020266677 
IČ DPH:                          Sk 2020266677 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb na výrobu., dodanie výstavných prvkov a ich 
inštaláciu podľa dodanej technickej špecifikácie s názvom  „MOSTY“. 

1.2. Ide o služby súvisiace s realizáciou diela ( výstavy, ktoré pozostávajú z výroby jednotlivých 
predmetov a zhotovenia kompletnej výstavy).  
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1.3. Predmetom zmluvy sú  výstavné prvky, materiály, ktoré sú bližšie špecifikované  na CD 
nosiči). 

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve dodať objednávateľovi 
hotové dielo  v požadovanom rozsahu, požadovanej kvalite a v požadovanom termíne. 

1.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

1.6. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať  a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela podľa 
článku 3 tejto zmluvy. 

1.7. Objednávateľ je oprávnený vykonať počas spracovania diela týkajúceho sa uvedenej výstavy 
priebežné kontroly, pričom zhotoviteľ je povinný mu to kedykoľvek umožniť. 

Článok 2 
Čas plnenia 

2.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v zmysle článku 1 týkajúci sa  realizácie 
výstavy  (diela) v termíne do 09. 03. 2011.  

2.2. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného  termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu 
škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v 
platnosti. 

Článok 3 
Zmluvná cena 

3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy  
okrem prípadov uvedených v bode 3.3. Cena je uvedená v členení: 

3.1.1. cena bez DPH  27 717,00 € 

3.1.2. DPH   5 543,40 € 

3.1.3. cena spolu s DPH 33 260,40 €      

slovom: Tridsaťtritisícdvestošesťdesiateuro 40/100centov 

3.2. Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu položiek, ktorý spoločne 
s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č..2 tejto zmluvy.  
Dohodnutá cena zahŕňa zhotovenie predmetných výstavných prvkov ( diela) v konečnej úprave 
v požadovanom rozsahu a  na miesto plnenia ako aj cenu za demontáž a likvidáciu výstavy. 

3.3. K zmene ceny môže dôjsť: 

3.3.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  

3.3.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, 

3.3.3. v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze 
položiek zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné. 

3.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 

3.5. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu  plnenia podľa ZoD bude nasledovný: 

3.5.1. v prípade, že pri zadávaní  konkrétnych typov výstavných prvkov a materiálov príde k  
zmene oproti zadaniu uvedenému v tejto zmluve, cena bude závisieť od  nárastu alebo 
zníženia nákladov na  zhotovenie jednotlivých typov výstavných materiálov. Úpravu 
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ceny musí odsúhlasiť objednávateľ po predložení podrobnej kalkulácie zhotoviteľa 
a po jeho zdôvodnení úpravy ceny. V prípade takých výstavných materiálov, ktoré nie 
sú uvedené v prílohe č.2  zmluvy, zhotoviteľ predloží kalkuláciu v súlade so zákonom 
o cenách, ktorú musí objednávateľ posúdiť a odsúhlasiť. Až po písomnom odsúhlasení 
ceny môže objednávateľ príslušný výstavný materiál zadať zhotoviteľovi a po jeho 
odovzdaní a prevzatí objednávateľom ho môže zhotoviteľ fakturovať. 

3.5.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou,  vypracuje zhotoviteľ dodatok 
k rozpočtu, ktorý bude obsahovať: 
− rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých 

dodatkov k rozpočtu a cenu spolu, 
− rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu, 
− položkovite ocenený výkaz položiek naviac prác, 
− položkovite odpočet ceny menej prác. 

3.5.3. pre ocenenie výkazu položiek u naviac prác bude zhotoviteľ používať  ceny 
nasledovne: 
a)  pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny  z rozpočtu, 
b)  pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe 

kalkuláciu ceny, 
c)  menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu, 

3.5.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, 
pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu 
do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i 
zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení 
dodatkov,  

3.5.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie posledne dohodnutú cenu s 
označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,  

3.5.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa  zmeny 
ceny, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre. 

Článok 4 
Platobné podmienky a fakturácia 

4.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi  dohodnutú cenu 
bezhotovostne na základe doručenej faktúry po odovzdaní a prevzatí diela t. j.  33 260,40 €   

4.3. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní od doručenia.  

4.4. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené 
prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s 
oceneným popisom prác podľa zmluvy. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) 
je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. 

4.5. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch 
vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh 
k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú 
faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia 
novej faktúry.  
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4.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané 
v zmysle zákona  č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať 
čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať: 

− názov diela, 
− predmet úhrady, 
− IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, 
− číslo ZoD (dodatku k ZoD),  
− vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi, 
− čiastku k úhrade spolu, 
− splatnosť faktúry. 

Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v   zmysle 
zákona  č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

Penalizačná faktúra musí obsahovať: 
− predmet penalizácie, 
− v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj 

výpočet výšky penalizácie na presné počty dní, 
− číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť  a sumu v slovenských korunách. 

4.7. Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Faktúru uhradí objednávateľ 
najneskôr do 14 dní po jej odsúhlasení. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry 
čiastku do výšky 10% z ceny diela až do doby odstránenia zistených závad pri odovzdaní 
a prevzatí diela.   

4.8. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa 
skutočne zdokladovaných nákladov zo strany  zhotoviteľa.  

 

Článok 5 
Dodacie podmienky 

5.1. Odovzdanie:  

5.1.1. zhotoviteľ je povinný dodať (dielo)do sídla objednávateľa,  

5.1.2. dielo sa považuje za dodané, ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie, 

5.1.3. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť  odmietnuté pre chyby a to až do ich 
odstránenia, 

5.1.4. zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude 
dodávka (dielo) pripravené na odovzdanie, 

5.2. Osobitné technické podmienky: 

5.3.          1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať bezodplatne opravy prvkov výstavy aj v prípade, že 
toto poškodenie bolo spôsobené prevádzkou  počas celej doby výstavy. 

5.3.1. nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, 
bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami. 

Článok 6 
Zodpovednosť za vady a záruky  
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6.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe  prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 
že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo 
znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 
predpokladaným účelom.  

6.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na  dodatočné bezplatné odstránenie 
vady. 

6.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez  zbytočného odkladu vady svojej dodávky 
odstrániť, i keď  neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie  náklady až do 
rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

6.4. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle projektu minimálne po dobu 
trvania výstavy.  

6.5. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných 
dokladoch. 

Článok 7 
Zmluvné pokuty 

 

7.1. Pri nedodržaní termínu a príp. nedodanie niektorých výstavných prvkov zo strany zhotoviteľa 
uvedeného v bode 2.1, resp. v prílohe č.1 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  € 2 500,-  

7.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 4.3 zaplatí objednávateľ 
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.  

7.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny, má zhotoviteľ právo na úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z výšky neuhradenej sumy. 

7.4. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana 
nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, 
ktorú možno vymáhať samostatne. 

7.5.  

Článok 8 
Riešenie sporov  

8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú  prioritu: 

8.1.1. zmluva o dielo, 

8.1.2. súťažné podklady, 

8.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny). 

8.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou  zmluvných strán, požiada jedna zo 
zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

8.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť  plnenie predmetu zmluvy. 

8.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na  území SR. Spory bude 
rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.  
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Článok 9 
Ostatné práva a povinnosti 

9.1. Objednávateľ je povinný: 
− poskytnúť zhotoviteľovi podklady na zhotovenie predmetu zmluvy,  
− poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy, 
− uhradiť dohodnutú cenu, 
− odovzdať výstavné priestory v lehote do: 05. 03. 2010  
− prevziať predmet plnenia od zhotoviteľa, 
− Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa, že vjazd pre motorové vozidlá je do priestorov 

objednávateľa limitovaný do 09.00 hod. Po tejto hodine si musí dodávateľ vybaviť 
jednorazové povolenie  za poplatok na vjazd na Miestom úrade Bratislava - Staré mesto  

9.2. Zhotoviteľ je povinný:  
– Prevziať priestory na realizáciu diela na základe výzvy objednávateľa bezodkladne 

prevziať podklady na vykonanie predmetu zmluvy pre každý jednotlivý typ výstavných 
prvkov , 

– umožniť objednávateľovi vykonať počas spracovania diela priebežné kontroly týkajúce sa 
každého jednotlivého prvku diela, 

– v lehote plnenia zhotoviť a dodať jednotlivé typy prvkov diela v dohodnutom rozsahu,  
– vykonať predmet zmluvy riadne v súlade s požiadavkami objednávateľa, v zmysle 

špecifikácie a s platnými  technickými normami pre výstavníctvo, 
– zhotoviteľ dielo bude vykonávať na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo. 

9.3. Vlastnícke právo k vykonanému dielu, resp. jeho častí, nadobudne objednávateľ, po ich 
odovzdaní a uhradení.  

9.4. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde  k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály 
týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel  pri realizácii tejto zmluvy. 

9.5. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu  objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy 
na tretiu osobu.   

9.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých 
údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 

                                                                     

 

 

                                                                      Článok 10 
Odstúpenie od zmluvy 

 

10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje  zmluva a § 344 a násl. Obchodného 
zákonníka. Zhotoviteľovi  prináleží náhrada iba za skutočne vykonané služby. 

10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane  oznámené písomne. 

10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením 
zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve. 
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10.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu  vzniknutých naviac nákladov a 
svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po  vyúčtovaní s 
náhradným zhotoviteľom. 

10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak  objednávateľ neplní svoje zmluvné 
povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať  
objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na  splnenie záväzkov vyplývajúcich 
zo zmluvy a písomne  vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne  od zmluvy 
odstúpi.  

Článok 11 
Záverečné ustanovenia 

 

11.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné  vzťahy zmluvných strán sa 
riadia ustanoveniami Obchodného  zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a právnymi predpismi SR.  

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch  zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

11.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany  zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 
do 10 dní od doručenia  návrhu dodatku druhej strane. 

11.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

11.4.1. príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy, 

11.4.2. príloha č. 2 Kalkulácia ceny diela. 

11.5. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach,  z ktorých dve obdrží objednávateľ 
a jedno zhotoviteľ.  

11.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

až po lehote 8 dní odo dňa  zverejnenia na internetovej stránke MK SR. 

 

 

V Bratislava dňa 15. 02. 2011         V Bratislave  dňa  15. 02. 2011. 
 
 
          Za objednávateľa:            Za zhotoviteľa: 
 
  
           Ing. Peter Tvrdoň Ing. Miloš Krajčovič 
                r i a d i t e ľ                                           predseda predstavenstva DESTIN a.s. 
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