
Zmluva o dielo 

1. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Obec Veľký Kýr - zastúpená Ing. Juditou Valaškovou 
Nám. sv. Jána č. 1, 941 07 Veľký Kýr, 
IČO: 00 309 109 
DIČ:2020416310 
SK 72 5600 0000 000855532002 

1.2 Poskytovateľ: 

Erik Bolfa - ReArt, 
Budovateľská 101, 941 07 Veľký Kýr 
IČO: 40 063861 
SK 66 3100 0000004220268007 

2. Predmet zmluvy: 
2.1 

Predmetom zmluvy je vykonanie reštaurovania sochy sv. Štefana na verejnom 
priestranstve vedľa miestneho kostola. Predmet zmluvy zahŕňa úpravu samotnej sochy, aj 
podstavca. 

3. Záväzok poskytovateľa 
3.1 
Poskytovateľ pri realizácii predmetu zmluvy dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické 
normy, dojednania tejto dohody a pokyny objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať 
práce uvedené včl. 2 tejto dohody najneskôr do konca mesiaca apríl 2017. Reštaurovanie 
sochy podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 13. 03. 2017 bude pozostávať z 
nasledovných činností: 

-obhliadka miesta, demontáž sochy, odstránenie pôvodných premalieb, tmelov 
-a depozitov mechanickou a chemickou cestou, 
-modelovanie a vytmeľovanie poškodených, resp. chýbajúcich častí sochy, očistenie 
-spevňovanie diela, petrifikácia, realizácie polychrómie 

- zlátenie častí sochy (koruna, žezlo a jablko) 24 karátovými zlatými plátkami 
-očistenie a leštenie 
-montáž sochy na podstavec, konečná úprava podstavca na mieste 

4. Spolupôsobenie objednávateľa 
4.1 
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi umožní odstránenie sochy z podstavca, aby 
reštaurovanie vykonal vo vlastných priestoroch a vyplatí mu dohodnutú odmenu podľa bodu 
5.1 ČI. 5 tejto dohody, ktorá je výsledkom VO - prieskumu trhu. 

5. Cena a platobné podmienky 
5.1 
Cena predmetu zmluvy bola stanovená v zázname o vykonaní a vyhodnotení VO zo dňa 14. 
03. 2017 na základe 3 predložených cenových ponúk a činí 480 € s DPH (slovom: 
štyristoosemdesiat euro). Odplata za vykonanú prácu sa poskytovateľovi vykoná po prevzatí 



diela objednávateľom na základe predloženej faktúry, ktorej prílohu bude tvoriť dodací list 
alebo súpis vykonaných prác. Odplata sa vykoná bezhotovostným prevodom na účet 
poskytovateľa v lehote 30 dní od vystavenia faktúry. 

6. Záverečné ustanovenia 
6.1 
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou; bola vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom 
každá zmluvná strana obdrží jedno jej vyhotovenie. 
Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy sú oboznámení, s jej obsahom súhlasia, 
zmluva nebola podpísaná pod nátlakom, ani v tiesni a bola zmluvnými stranami vlastnoručne 
podpísaná. 

vo Veľkom Kýre, 15.03.2017 

Objednávate Poskytovateľ 


