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ZMLUVA O DIELO 

uzatvoreuá podľa 

Objednávateľ : Mesto Rajec 

Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

Zastúpený Ing. Ján Rybárik, primátor mesta 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 

Technických Bc. Júlia Tomčíková, Jaroslav Rybárik 

Č. účtu 

IČO 

Bankové spojenie 

Telefón 

e-mail 

Zhotoviteľ 

DIČ 

Číslo OP 

Bankové spojenie 

Číslo účtu 

Telefón 

23621432/0200 

: 321 575 

: VÚB, a.s. pobočka Rajec 

: 041/5076522, 5076523 

: msú(al,rajec.sk, julia.tomcikova@rajec.sk 

a 

Mgr. art. Miroslav Slúka 

. .., ~ . 
! ... . . ' , ' . ,o. ;" 

Je zapísaný v zozname Komory reštaurátorov so sídlom v Bratislave, pod č . 152 

čl. II 

Predmet plnenia 

I . Predmetom plnenia tejto zmluvy je : " Realizácia reštaurátorského výskumu fasád Radnice súpisné číslo 

1/1, zapísanej v ÚZPF pod číslom 1366/0 súlade s rozhodnutím Č. ZA-I I IO 114-02/ST A zo dňa 24.0 1.201 I 

vypracovaného KPÚ Žilina, v rozsahu cenovej ponuky zaslanej do súťaže. Cenová ponuka je 

neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Súčasťou predmetu plnenia je vypracovanie písomnej dokumentácie a vyhotovenie farebnej 

fotodokumentácie. 

3. Predmet plnenia tejto zmluvy je riadne dokončený a dodaný písomným odovzdaním a prevzatím medzi 

zhotoviteľom a objednávateľom. 



čl. III 

Lehota plnenia 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví dielo pre objednávateľa podľa ČI. II Predmet plnenia

tejto zmluvy, v rozsahu a obsahu uvedenom v tejto zmluve: 

a) Začatie diela: po podpisaní zmluvy. 

b) Ukončenie diela: kompletné ukončenie diela podľa čl. II odsek 3 tejto zmluvy do 31 .marca 20 ll. 

čl. IV 

Cena diela 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena za kompletnú realizáciu predmetu plnenia podľa tejto 

zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán podľa Zákona o cenách č.18/1996 Z.z. v platnom znení a 

činí : -6100,-€ s DPH slovom: šesťtisícsto eur za realizáciu sondáže, odberu vzoriek na objekte 

a vyhotovenie písomnej a farebnej fotodokumentácie. 

2. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

čl. V 

Fakturovanie a platenie 

l . Zmluvné strany sa dohodli na platbe podľa faktúr zhototoviteľa nasledovne: 

Platba vo výške -6100,- € s DPH z celkovej dohodnutej ceny po odovzdaní dokumentácie podľa čl. IV 

tejto zmluvy - bude uhradená do 14dní, bankovým prevodom na číslo účtu : 0400374175/0900 Slovenská 

sporiteľna a.s. alebo prípadne v hotovosti. 

2. V prípade neuhradenia faktúry objednávateľom najneskôr v posledný deň jej splatnosti z účtu 

objednávateľa, dohodli zmluvné strany úrok z omeškania vo výške 0,25 % z fakturovanej čiastky, za 

každý deň omeškania až do jej zaplatenia. 

3. Faktúra bude obsahovať tieto predpísané náležitosti: 

al označenie faktúry a jej evidenčné číslo 

bi názov a sídlo povinnej oprávnenej strany, vrátane adresy 

cl predmet plnenia a deň jej splnenia, príp. čiastočného splnenia 

dl deň odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti 

el názov peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

fi s objednávateľom prerokovanú a odsúhlasenú sumu 

čl. VI 

Kvalitatívne a dodacie podmienky 

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje rozsah a obsah predmetu plnenia tejto zmluvy v kvalite zodpovedajucej 

kvalitatívnym a dodacím podmienkam, stanovenými príslušnými predpismi a nonnami (Autorský zákon č . 

35/1965 a č.24711990, zákon NR č.49/2002 o Ochrane pamiatkového fondu a vyhlášky MKSR č.l6/2003) . 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť písomnú a farebnú fotografickú dokumentáciu o priebehu reštaurátorských 

prác vykonaných v zmysle tejto zmluvy a odovzdať ju objednávateľovi. 



čl. VII 

Záruka 

l . Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky závady a nedostatky vzniknuté v rámci realizácie reštaurátorských 

prác. Prípadné závady a nedostatky odatráni ihneď po oznámení objednávateľom na vlastné náklady. 

2. zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku po celkovom dokončení v trvaní 48 mesiacov od ukončenia predmetu 

zmluvy. 

čl. VIII 

Spolupôsobenie zmluvných strán 

I . Zhotoviteľ bude pri práci postupovať tak, aby nespôsobil žiadne škody na majetku objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dbať o ochranu životnho prostredia pri svojej činnosti. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri svojej činnosti budde dodržiavať zásady bezpečnoati a ochrany zdravia pri 

práci v zhode s vyhláškou 374/ 1190 Zz a STN EN ISO 1800 l. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne podmienky pre realizáciu prác (umožní postavenie l~šenia), miesto 

pripojenia odberu elektrickej energie a zabezpečí prístup k vode pre potrebu realizácie pr~dmetu zmluvy. 

čl. IX 

Osobitné dohody 

I. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať obsah tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov. 

2. Zmluvné strany súhlasia, že obsahu zmluvy plne porozumeli a neboli nútení podpísať zmluvu pod žiadnym 

nátlakom a za nevýhodných podmienok. 

3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a podpísanie obidvoma zmluvnými 

stranami. 

4, Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po potvrdení dva obdrží zhotoviteľ a dva 

obdrží objednávateľ. 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

V Rajci dňa : 

Objednávateľ: Zhotoviteľ : 
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Vypracoval: Mgr~ Art Miroslav Slúka, ~ --é-.---- _ , __ . ZVOLEN 
Člen Komory reštaurátorov 

Číslo osvedčenia na výkon činnosti: číslo 152 

Cenová ponuka reštaurátorský výskum fasády Radnice 
v Rajci. 

Na základe rozhodnutia KPÚ Žilina zo dňa 24.01.2011 č.konania ZA-ll/0114-02/STE, v ktorom bolo 

špecifikované spracovanie prípravnej dokumentácie - reštaurátorského výskumu. 

Po obhliadke objektu a posúdenia rozsahu a množstva potrebných sond na zmapovanie či zachytenie o 

originálnych omietok na fasáde zjednotlivých svetových strán, ako aj posúdenia Qriginálov štukovej 

výzdoby a aj maľovaných slnečných hodín je potrebné realizovať okolo 40-50 sond. V súčasnosti je 

predpokladaný originál prekrytý celoplošne novými omietkami z poslednej úpravy realizovanej v 1992 

roku . V 80. Rokoch 20.storočia boli realizované zisťovacie umeleckohistorické a architektonické 

výskumy, ktoré sa stali podkladom pre už spomínanú obnovu radnice. Metódy spracovania týchto 

výskumov nezodpovedajú štandardom a požiadavkám kladeným v súčasnosti. Reštaurátorský výskum 

overí hodnotu a autentickosť súčasného výrazu pamiatky, zhodnotí rozsah a technický stav dochovania 

originálnych omietok; štukovej a maliarskej výzdoby a pomôže pri obnove prezentovať vzácnu 

umeleckohistorickú a výtvarnú hodnotu tejto časti pamiatky. 

Rozpočet na rok 2011 

Reštaurátorské práce 

Popis 

Reštaurátorský výskum 

Realizovanie reštaurátorského výskumu, sondáž 
Odber vzoriek naoCHTO a vyhodnotenie 

Dokumentácia a vypracovanie návrhu na reštaurovnie 

Prenájom lešenia 

Celková suma za realizovaný rešt.výskum 

MJ 

2 

Množstvo 
celkom 

3 

Cena 
jednotková 

4 5 

Cena celkom 

6 

3500,00 € 

730,00 € 

1190,00 € 

680,00 € 

6100,00 € 

Reštaurátorský rozpočet na projekt "Výmena strešnej krytiny a oprava fasády na objekte Radnice 
v Rajci na Námestí SNP, Č . ÚZPF 1366/0", 

Vo Zvolene 25.01.2011 
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