
 

 

 

Zmluva o dielo č. 17/2018 

uzatvorená podľa autorského zákona č. 185/2015 

 

 

Objednávateľ:   
Názov:   Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 

Adresa   Palackého 27, 91101 Trenčín 

Štatutárny zástupca:  Mgr. art. Barbora Varga Petríková, riaditeľka galérie 

IČO:   34059202 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SK88 8180 0000 0070 0051 1195 

 

Zhotoviteľ: 

Meno:                         Mgr. art. Ján Viazanička  

Adresa:                        

OP:                              

DIČ:                            

Číslo účtu:                  

IBAN:                        

 

 

I. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je: Autorský honorár za realizáciu výstavy Krajina /Premeny 

Slovenska/,  ktorá sa uskutoční od 24.08.2018 do 30.09.2018 vo výstavných priestoroch 

Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zrealizovať práce uvedené v bode 1. tohto článku 

3. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi odmenu v zmysle čl. II. 

tejto zmluvy. 

 

 

II. Odmena 

1. Odmena za zhotovenie Diela predstavuje sumu 500,00 EUR (slovom: Päťsto eur ), ktorú 

zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi brutto prevodom na účet číslo:  najneskôr do 31.08.2018.  

  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť si daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce z odmeny v zmysle 

platných zákonov. Daň si odvedie Autor prostredníctvom svojho daňového priznania.  

 

 

 

 

 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo osobne do 24.08.2018 v potrebnej kvalite. 

2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi zmeny, ku ktorým došlo a riadiť sa jeho 

ďalšími pokynmi. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v čase odovzdania diela, po odovzdaní diela zodpovedá za tie 

vady, ktoré vznikli porušením jeho povinností. 



 

 

4. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi náležitý priestor a podmienky pre realizáciu 

objednanej akcie a je zodpovedný za vady v čase zhotovenia diela, ktoré vznikli porušením 

jeho povinnosti (zabezpečenie náležitých podmienok pre realizáciu Diela).  

5. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za vady v čase zhotovenia a odovzdania diela a to zo strany 

tretích strán objednávateľa. 

 

 

IV. Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a včas 

a v potrebnej kvalite. 

2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy 

obzvlášť hrubým spôsobom. 

 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s ňou, na znak čoho ju podpisujú. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni, ani 

za nápadne nevýhodných podmienok. 

3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení so súhlasom zmluvných 

strán. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. 

5. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Občiansky 

zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne ( 

ďalej len „GMAB"). Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s 

dohodou GMAB podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle§ 39 Občianskeho zákonníka 

neplatný. Súhlas GMAB je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 

predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK. 

 

 

 

 

 

 

 

V Trenčíne, dňa 20.08.2018 

 

 

 

 

 

 

........................................................                                           ..................................................... 

Mgr. art. Barbora Varga Petríková                                              Mgr .art. Ján Viazanička 

 

            objednávateľ                                                                                  zhotoviteľ 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


