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ZMLUVA O DIELO  
     uzatvorená v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

 

 

Zmluvné strany: 

 

 

Objednávateľ: Mesto Nitra 

   Zastúpené: Marekom Hattasom, primátorom mesta Nitra 

   So sídlom: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 

   Bankové spojenie: SLSP, a.s. 

   Číslo účtu: SK04 0900 0000 0050 2800 1139 

   IČO: 00 308 307 

   DIČ: 202 110 2853 

   IČ DPH: SK 202 110 2853 

 

 

Zhotoviteľ:  ARSŠTUK – Martin Dzurek 

Zastúpená: Martinom Dzurekom 

                                    So sídlom: Moyzesova 2A, 900 01 Modra 

                                    Bankové spojenie: VÚB, a.s. Modra 

                                    Číslo účtu: SK96 0200 0000 0081 9054 9112 

                                    IČO: 34 408 410 

    DIČ: 730 308 6076 

 

 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Mesto Nitra má záujem na vlastné náklady zreštaurovať originál bronzovej plastiky – Meč, 

ktorej autorom je akademický sochár Marián Žilík. 

2. Vzhľadom k tomu, že dedič autorských práv podmienil súhlas na odbornú komplexnú 

opravu diela určením konkrétneho zhotoviteľa - firmu ARSŠTUK – Martin Dzurek, ktorá 

má vykonať predmetnú opravu originálu diela a Mesto Nitra cenovú ponuku určeného 

zhotoviteľa považuje za primeranú, pristupuje k priamemu uzatvoreniu tejto zmluvy so 

zhotoviteľom. 

  

 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je komplexná odborná oprava originálnej bronzovej plastiky  

„Meč“ od akademického sochára Mariána Žilíka, ktorá sa nachádza na centrálnej pešej 

zóne v Nitre, v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, vrátane všetkých 

prác, ktoré sa viažu na predmet zákazky. 



 
2. Predmet zmluvy tvoria nasledovné práce: 

            -   demontáž a prevezenie sochy do ateliéru 

-   vybratie pôvodnej žulovej dlažby 

-   odstránenie štrkového lôžka a pôvodného železobetónového základu 

-   výkop pre novú základovú dosku 

-   odstránenie pôvodných kotviacich tyčí na bronzovom meči    

            -   vytvorenie nových nerezových kotviacich tyčí a konštrukcie 

            -   zváranie tyčí a konštrukcie do bronzového odliatku 

            -   celkové zváranie odliatku 

-   brúsenie, cizolovanie, patinovanie poškodených častí odliatku 

-   konzervovanie odliatku 

-   prevoz odliatku na určené miesto 

-   osadenie odliatku na pôvodné miesto 

-   betónovanie 

-   vytvorenie štrkového lôžka na dlažbu 

-   dláždenie 

-   špárovanie dlažby 

-   vyhotovenie dokumentácie z priebehu prác 

 

3. Plnením podľa tejto zmluvy sa rozumie vykonanie a dodávka všetkých prác, materiálov 

a služieb nutných k riadnemu plneniu predmetu zmluvy podľa bodu 1 a 2 tohto článku. 

Všetky práce a služby súvisiace s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy sú zahrnuté 

v cene určenej touto zmluvou. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu zmluvy postupovať 

s odbornou starostlivosťou. 

 

Čl. 3 

Miesto plnenia 

Miestom plnenia predmetu zmluvy je pešia zóna v Nitre a ateliér zhotoviteľa so sídlom: 

Moyzesova 2A, 900 01 Modra. 

 

 

Čl. 4 

Čas plnenia 

1. Plnenie v celom rozsahu podľa tejto zmluvy sa uskutoční nasledovne: 

začiatok realizácie prác: 1. júl 2022 

ukončenie prác:              11. júl  2022 

Nakoľko bude predmetná plastika reštaurovaná in situ, časový harmonogram 

reštaurovania bude závislý od počasia. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet plnenia za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve a zaplatiť dohodnutú cenu, a to aj v prípade skoršieho časového plnenia 

dohodnutého touto zmluvou. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie dohodnutých termínov. 

 

 

Čl. 5 

Cena za plnenie 

Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a predstavuje: 

     cena spolu za všetky práce a dodávky                                                              8 950,00 € 

     slovom: osemtisícdeväťstopäťdesiat eur 

     zhotoviteľ nie je platcom DPH 



Cena obsahuje všetky náklady a zisk zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému 

zrealizovaniu diela. Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané náklady vzniknuté vývojom 

cien v národnom hospodárstve a to až do doby ukončenia diela podľa zmluvy. 

 

 

Čl. 6 

Platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za plnenie 

predmetu zmluvy uvedenú v Čl. 5 tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej 

zhotoviteľom do 5 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. 

2. Objednávateľ je povinný faktúru uhradiť do 14 dní odo dňa doručenia. 

3. Objednávateľ neposkytuje preddavok na predmet zmluvy. 

 

 

Čl. 7 

Odovzdanie a prevzatie plnenia 

Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy sa uskutoční formou protokolu 

o odovzdaní a prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia 

oboch zmluvných strán. 

 

 

Čl. 8 

Záručná doba 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu predmetu zmluvy podľa všeobecne záväzných platných 

právnych predpisov a v zmysle tejto zmluvy po stránke jeho úplnosti, prevádzkovej 

spôsobilosti a spoľahlivosti v záručnej dobe v dĺžke 24 mesiacov. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vzniknuté poruchy a vady 

diela bez zbytočného odkladu. 

3. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 

zmluvnými stranami. 

4. Záručné povinnosti zhotoviteľa sa nevzťahujú na poškodenie neodborným zásahom zo 

strany objednávateľa a na vady a poruchy spôsobené úmyselným poškodením alebo 

zásahom treťou osobou. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré počas výkonu prác spôsobí sám alebo osoby s ním 

spojené a za uplatnené sankcie orgánov a organizácií súvisiace s plnením tejto zmluvy. 

 

 

Čl. 9 

Sankcie 

1. V prípade nedodržania termínov plnenia predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny plnenia za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania s platbou objednávateľ uhradí úrok z omeškania 0,01 % z dlžnej 

sumy za každý deň omeškania. 

 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 



2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších 

predpisov v platnom znení 

a) mesto Nitra zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo 

b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto odseku do 7 dní odo dňa jej 

uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy 

v Obchodnom vestníku; 

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na 

ustanovenie § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

4. O nadobudnutí účinnosti svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nitra 

vydá účastníkovi na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

5. Účastníci zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú 

svojím podpisom. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie 

a objednávateľ 3 vyhotovenia. 

7. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán. 

Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva. 

 

 

 

Za objednávateľa:                                                   Za zhotoviteľa: 

                

 

                                                                  

V Nitre dňa ..01.07.2022...........                             V Nitre dňa ....01.07.2022............ 

 

 

 

      

 

 

 

 

            

      

          Marek Hattas                                                                Martin Dzurek 

    primátor mesta Nitry                                                             ARSŠTUK    

 


