
Zmluva o reštaurovaní

  Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Abrahám /v zastúpení starostu Ing. Igora Németha/
Sídlo: Abrahám 52, 925 45
Bankové spojenie: IBAN SK4502000000000021323132
IČO: 00305855
DIČ: 2021006614
Kontaktné spojenie: 031/7857 220, mail: urad@abraham.sk                               

/ďalej len objednávateľ/

Zhotoviteľ: Iveta Krist /spolupracujúci člen Komory reštaurátorov Slovenska, reg. č.247/
Sídlo: Živnostenská 2, 811 06 Bratislava
Bankové spojenie: IBAN SK2975000000004007310181
IČO: 44223781
DIČ: 1024672165
Kontakt: 0903/408 271, mail: ivetakrist@gmail.com                                                                   

/ďalej len zhotoviteľ/

Preambula

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne. 
Zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by 
mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri neoznámení takejto 
skutočnosti budú znášať následky,  ktoré môžu druhej strane z neznalosti týchto údajov 
vzniknúť.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu 
uzavrieť  zmluvu o dielo.

Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa za podmienok uvedených v tejto zmluve 
zreštaurovať predmet objednávateľa do 31.12.2018.

Názov predmetu: obojstranná zástava Dobrovoľného hasičského zboru Abrahám
Rozmery: 130 x 150 cm
Identifikačné znaky predmetu: červená zástava so symbolmi hasičov, s vyšitým nápisom 
Dobrovoľný hasičský zbor Abrahám
Stav poškodenia pri odovzdávaní zhotoviteľovi:  v hornej časti trhliny, ktoré vznikli váhou 
zástavy pri upevnení na tyč, tmavé škvrny v ploche zástavy



Rozsah požadovaného zásahu: príprava reštaurovania a reštaurovanie na základe schváleného 
reštaurátorského prieskumu /maľba sv. Floriána a Madony s dieťaťom nie sú predmetom 
reštaurovania/

Obrazová dokumentácia predmetu pred reštaurovaním

Súčasťou reštaurovania predmetu je:

- Vykonanie reštaurátorského výskumu na predmete pred začatím reštaurátorských prác 
za účelom presného zistenia aktuálneho stavu predmetu nedeštruktívnou metódou

- Spracovanie návrhu na reštaurovanie predmetu obsahujúci technologický postup 
reštaurátorských prác

- Realizácia reštaurovania podľa návrhu na reštaurovanie
- Dokumentácia z priebehu a výsledku reštaurovania, vrátane poučenia ďalšieho 

využívania predmetu z hľadiska jeho ochrany

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo osobne, odborne na požadovanej úrovni, v dohodnutej 
lehote a v rozsahu stanovenom v návrhu na reštaurovanie predmetu.

Objednávateľ sa zaväzuje po riadnom a včasnom vykonaní diela zhotoviteľom a jeho prevzatí 
objednávateľovi uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú sumu.

Predmet reštaurovania bude počas reštaurovania u zhotoviteľa na adrese Živnostenská 2, 811 
06 Bratislava.

Zhotoviteľ prevezme predmet na reštaurovanie na základe preberacieho protokolu, ktorý je 
súčasťou tejto zmluvy.

Objednávateľ preberie zreštaurovaný predmet na základe preberacieho protokolu, v ktorom 
potvrdí vyhotovenie diela v súlade s návrhom na reštaurovanie.

Cena, spôsob úhrady

Zmluvné strany sa v súlade so zák. č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov dohodli, že 
cena za vykonanie diela je 810.- Eur na účet zhotoviteľa: 
IBAN SK2975000000004007310181 do 15 dní po doručení faktúry.

Zhotoviteľ má právo na vyplatenie čiastkovej dohodnutej ceny ako zálohu na použitý 
materiál a začaté práce 30 percent z celkovej ceny diela vo výške 240.- Eur. 

Osobitné ustanovenia

Chyby a nedostatky diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdávaní diel, musí objednávateľ 
oznámiť už v zápise pri preberacom konaní. Po riadnom ukončení a odovzdaní diela 
objednávateľovi zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú nedodržaním podmienok 
pri nakladaní s predmetom, uvedenom v zázname.



Zhotoviteľ nie je oprávnený uskutočniť žiadnu zmenu bez vopred udeleného písomného 
súhlasu na zmenu od objednávateľa.

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdrží 
jedno vyhotovenie.

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia obsahu tejto zmluvy je možné vykonávať výlučne 
prostredníctvom písomných očíslovaných dodatkov, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť až 
po ich podpise štatutárnymi zástupcami oboch strán.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami 
zmluvných strán.

V Bratislave, dňa 04.01.2018

                Objednávateľ:                                                                          Zhotoviteľ:
 

  ...................................................                                                     .................................                              
  Ing. Igor Németh, starosta obce                                                             Iveta Krist                       


