
ZMLUVA O DIELO č. 1/2016 
uzatvorená v zmysle § 631 a nás. Občianskeho zákonníka

Organizácia: Hradné múzeum vo Fiľakove
Adresa: Hlavná 14, 98601 Fiľakovo
Zastúpené: Mgr. Viktóriou Tittonovou, PhD., riaditeľkou
IČO: 42 013 241
DIČ: 2022511590
/ ďalej len objednávateľ /

Meno a priezvisko: Patrik Kasza 
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
RČ:
ČOP:
/ ďalej len zhotoviteľ /

Článok I.
Predm et zmluvy

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vyhotoviť na základe ústnej dohody -  dva 
dobové pánske kostýmy aj s doplnkami. Šaty budú ušité ručne na základe dobových 
strihov a techník podľa historickej predlohy:
a/ dobový pánsky kostým zo 17. storočia - fialovo-bordovej farby 
b/ dobový pánsky kostým zo 17. storočia - bordovo-zelenej farby
1.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi sumu stanovenú v tejto zmluve v 
dohodnutom termíne.
1.3. V cene diela sú zahrnuté :

materiálové náklady

Článok II. 
Cena diela a platobné podmienky

2.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za vyhotovenie diela sumu v 
celkovej výške 250,- €, slovom Dvestopäťdesiat euro.
2.2. Odmena vo výške 250,00 Eur bude vyplatená na účet -  IBAN SK70 5200 0000 0000 
0940 2364, najneskôr do 21.07.2016. Zhotoviteľ je v súlade splatnou legislatívou 
povinný z tejto sumy odviesť daň.

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Zhotoviteľ je povinný dielo zhotoviť riadne a včas, presne v zmysle podmienok 
stanovených v tejto zmluve.



3.2. Objednávateľ vyplní po prevzatí zhotoveného diela preberací protokol, v ktorom 
potvrdí bezchybnosť vyhotovenia diela a uvedie počet odovzdaných kusov.

Článok IV. 
Dodacie podmienky diela

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v zmysle ústnej objednávky zo dňa 08. 04. 2016 
najneskôr do 17.06.2016.

Článok V 
Špeciálne a záverečné ustanovenia

5.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vydaním diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, nebudú 
porušené žiadne autorské práva iných osôb, t.j. zhotoviteľ je skutočným autorom celého 
diela a toto vzniklo jeho tvorivou duševnou činnosťou.
5.2 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží jedno vyhotovenie.

Vo Fiľakove, dňa 08. 04. 2016

ža zhotoviteľa
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PREBERACÍ PROTOKOL

Objednávateľ: Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, Fiľakovo 

Zhotoviteľ: Patrik Kasza,

Objednávateľ potvrdzuje, že v súlade s čl. III. Zmluvy o dielo 1/2016 zo dňa 08.04.2016 
prevzal dňa 17. 6.2016 od zhotoviteľa dva kusy dobových kostýmov:

a/ dobový pánsky kostým zo 17. storočia - fialovo-bordovej farby (spodná košeľa 
nohavice, dolomán, klobúk)
b/ dobový pánsky kostým zo 17. storočia - bordovo-zelenej farby (spodná košeľa 
nohavice, dolomán, klobúk)
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