Zmluva o reštaurovaní č. TM 6/2019
uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v súlade so zákonom č.
206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a výnosom
MK SR č. MK-2544/22015-110/11648 ustanovujúcim podrobnosti vykonávania základných
odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty.
Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Sídlo:
Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
Štatutárny zástupca:
PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Bohuš Sasko, kurátor
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
SK52 8180 0000 0070 0031 1732
IČO:
36102601
Zhotoviteľ:
Meno:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
DIČ:

akad. mal. Jaroslav Solárik
člen Komory reštaurátorov evid. č. 162
Sládkovičova 355/2, 972 12 Nedožery – Brezany
Slovenská sporiteľňa
SK97 0900 0000 0050 5855 3495
1030288765

Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je reštaurovanie zbierkového predmetu v správe Tribečského múzea
v Topoľčanoch:
Obraz Trpiaci Jób, evid. č. H-717, prír. č. 173/77, hodnota 1000,- €
Olejomaľba na ľanovom plátne v ráme, 90 cm x 123 cm, figurálna kompozícia, mytologický
motív, neznámy autor z 2. polovice 19. storočia (?).
2. Reštaurovanie bude zrealizované v rozsahu prác:
a) podrobný sondážny reštaurátorský prieskum do farebnej a lakovanej vrstvy pomocou
UV žiarenia, resp. RTG snímkovaním,
b) zabezpečenie farebnej vrstvy prelepom,
c) sňatie plátna z podrámu,
d) odstránenie nevhodného podlepenia obrazu,
e) čistenie zadnej strany originálneho plátna,
f) dublovanie,
g) napnutie plátna na nový klinový podrám,

h) čistenie farebnej a lakovej vrstvy,
i) tmelenie chýbajúcej farebnej hmoty a dočisťovanie tmelov,
j) izolácia tmelov,
k) predlakovanie olejomaľby pred retušou,
l) prispôsobivá retuš,
m) záverečné konzervovanie olejomaľby,
n) výber nového rámu,
o) vyhotovenie reštaurátorskej dokumentácie.
2. Zhotoviteľ sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje dodať a objednávateľ sa
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje prevziať práce na reštaurovaní
predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy.
3. Súčasťou reštaurátorskej dokumentácie bude návrh na reštaurovanie zbierkového
predmetu, záznam o reštaurovaní zbierkového predmetu a obrazová dokumentácia
z priebehu a výsledku reštaurovania zbierkového predmetu (v rozsahu údajov podľa § 12
ods. 4, príloha č. 22 a ods. 5, príloha č. 23 vyššie uvedeného výnosu MK SR).
Čl. III.
Doba plnenia
1. Práce budú zadané termínom podpisu zmluvy a odovzdané do 31. 8. 2019.
Čl. IV.
Cena, realizácia úhrady
1. Celková zmluvná cena za vykonanie diela je stanovená podľa cenovej ponuky vo výške
900,- €. V uvedenej sume sú zohľadnené aj náklady spojené s prepravou zbierkového
predmetu na adresu zhotoviteľa, náklady spojené s prepravou zreštaurovaného zbierkového
predmetu na adresu objednávateľa a náklady na použitý materiál. Zhotoviteľ nie je platca
DPH.
2. Zhotoviteľ má právo na vyplatenie dohodnutej zmluvnej ceny podľa ods. 1 tohto článku
po riadnom a včasnom vykonaní diela. Po prevzatí diela objednávateľom zmluvná cena bude
jednorázovo poukázaná na účet zhotoviteľa do 30 dní od doručenia faktúry.
3. Zhotoviteľovi vzniká právo vyfakturovať zmluvnú čiastku do 5 dní po protokolárnom
prevzatí predmetu zmluvy, v ktorom objednávateľ nevznesie žiadne pripomienky. Prípadné
výhrady k vykonaniu diela či zistené závady sa uvedú v tomto protokole a zhotoviteľ je
povinný zistené závady bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť.
Čl. V.
Ostatné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) reštaurátorské práce vykonať odborne, v dohodnutej lehote a v rozsahu stanovenom
v návrhu na reštaurovanie,
b) umožniť priebežnú kontrolu oprávneného odborného pracovníka objednávateľa počas
priebehu realizácie reštaurátorských prác,
b) zabezpečiť maximálnu ochranu zbierkového predmetu pred poškodením a odcudzením,
c) v termíne ukončenia dohodnutých prác odovzdať spolu s reštaurovaným predmetom aj
kompletnú dokumentáciu,
d) na predmete realizovať len vopred dohodnuté práce vyplývajúce z reštaurátorského
prieskumu, ktorý na schválenie predloží zhotoviteľ,

e) protokolárne prevziať a protokolárne odovzdať predmet reštaurovania v sídle
objednávateľa (prílohy č. 2 a č. 3 k tejto zmluve).
2. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť údaje o predmete a digitálnu obrazovú dokumentáciu pred reštaurovaním,
b) podľa potreby poskytovať zhotoviteľovi konzultácie pri výkone reštaurátorských prác,
c) po riadnom vykonaní a včasnom odovzdaní diela uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu
v súlade s Čl. IV tejto zmluvy.
3. Zbierkový predmet počas reštaurovania bude u zhotoviteľa na adrese: Sládkovičova
355/2, 972 12 Nedožery – Brezany.
4. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky vzniknuté škody (krádež, zničenie, strata
obrazu), ktoré vznikli na zbierkovom predmete počas doby realizácie predmetu zmluvy. Ak
dôjde k úplnému znehodnoteniu, resp. zničeniu predmetu alebo k jeho strate alebo
odcudzeniu je zhotoviteľ povinný uhradiť škodu v rozsahu hodnoty predmetu uvedenej v Čl.
II ods. 1 tejto zmluvy. Poškodený predmet ostáva majetkom objednávateľa.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu možno dopĺňať len formou písomných dodatkov po predchádzajúcej dohode
oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
2. Vzťahy zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
3. Zmluva bol vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých
objednávateľ dostane tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy na webovej stránke
objednávateľa.
6. Súčasťou zmluvy je fotodokumentácia predmetu zmluvy pred reštaurovaním (príloha č. 1)
a protokoly o prevzatí a vrátení predmetu (prílohy č. 2 a č.3).

V Topoľčanoch ..................................

Za objednávateľa:

-----------------------------------------PhDr. Blažena Šmotláková
riaditeľka TM

Za zhotoviteľa:

--------------------------------------------Akad. mal. Jaroslav Solárik

Príloha č. 1 k zmluve č. TM 6/2019 Fotodokumentácia Obraz Trpiaci Jób, H-717, p. č. 173/77

Príloha č. 2
k zmluve č. TM 6/2019
Protokol o odovzdaní zbierkového predmetu na reštaurovanie
Názov zbierkového predmetu: obraz Trpiaci Jób, olejomaľba na plátne v ráme,
neznámy autor, 2. polovica 19. storočia
Rozmery: 90 x 123 cm
Prírastkové číslo: 173/77
Evidenčné číslo: H-717
Hodnota: 1000,- €

V Topoľčanoch 17. 04. 2019

Odovzdal:

...........................................................
Mgr. Bohuš Sasko, kurátor
zodpovedný zamestnanec
za objednávateľa

Prevzal:

.....................................................
akad. mal. Jaroslav Solárik
zhotoviteľ

Príloha č. 3
k zmluve č. TM 6 /2019
Protokol o odovzdaní zreštaurovaného zbierkového predmetu
Názov zbierkového predmetu: obraz Trpiaci Jób, olejomaľba na plátne v ráme,
neznámy autor, 2. polovica 19. storočia
Rozmery: 90 x 123 cm
Prírastkové číslo: 173/77
Evidenčné číslo: H-717
Hodnota: 1000,- €

Zhodnotenie reštaurovania zbierkového predmetu zodpovedným kurátom:
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

V Topoľčanoch ..................................

Odovzdal:

...........................................................
akad. mal. Jaroslav Solárik
zhotoviteľ

Prevzal:

.....................................................
Mgr. Bohuš Sasko, kurátor
zodpovedný zamestnanec
za objednávateľa

