
 

 

Zmluva  o dielo  19/2018 
uzatvorená podľa autorského zákona č. 185/2015 

 

Čl. I. Zmluvné strany 

Objednávateľ:   
Názov:   Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 

Adresa   Palackého, 911 01 Trenčín 

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

IČO:   34059202 

Bankové spojenie: SK88 8180 0000 0070 0051 1195 

 

Zhotoviteľ:                             

Meno:    Nina Vidovencová 

             Adresa:                           

          Dátum narodenia:  

       Číslo OP :                       

            Číslo účtu:                       
 

 

 

             Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje vyššie uvedené sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa bez 

meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie 

zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení tejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré 

môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 

 

Čl. II. Predmet zmluvy  

 

1. Predmetom tejto zmluvy je:  workshop - Modrotlač v rámci podujatia Leto v galérii 2018  v 

priestoroch Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne a  ktorý je  uvedený v ods. 2 v čase a za 

podmienok uvedených v tejto zmluve. 

2. Workshop Modrotlač bude realizovaný za nasledovných podmienok: 

Miesto konania: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 

 

Čas a dátum konania:  od 09:00 hod. do 18:00 hod, 01.09.2018 

 

Názov podujatia: Workshop - Modrotlač 

 

 

 

Čl. III. Podmienky zmluvy 

 

1) Objednávateľ sa zaväzuje: 

- Dodržiavať všetky podmienky stanovené touto zmluvou 

 

2) Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

- Uskutočniť workshop za podmienok stanovených v tejto zmluve. 



- Poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť za účelom dosiahnutia úspešného priebehu 

podujatia. 

 

 

 

Čl. IV. Ďalšie podmienky zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú tj. na jeden deň 01.09.2018 

 

 

 

 

Čl. V. Odmena za vytvorenie diela 

 

1.Odmena za workshop  sa určila na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a základe  

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách vo výške 280,80 EUR (Dvestoosemdesiat eur a osemdesiat centov) 

vrátane všetkých nákladov. 

 

2.Odmena bude vyplatená na bankový účet zhotoviteľa po skončení tvorivej dielne najneskôr do 

07.09.2018. 

 

3.Zhotoviteľ je povinný uhradiť daňové a odvodové  povinnosti v zmysle platných právnych  

predpisov SR. 

 

 

 

Čl. VI.  Záverečné ustanovenia 

 

1.Zmluva sa stáva platnou dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 

dňom plnenia dojednaných činností. 

 

2.Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto dohody. 

 

3.Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou  sa riadia platnou legislatívou 

Slovenskej republiky. 

 

4.Meniť, dopĺňať alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

5.Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu zmluvy. Povinnosť zverejniť vyplýva 

z ustanovenia § 5a zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov. 

 

6.Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom rozsahu. 

 

7.Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 

 

8.Táto zmluva, uzavretá ako prejav slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle je na znak súhlasu 

oboma zmluvnými stranami vlastnoručne podpísaná zástupcami zmluvných strán. 

 

9.Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden si ponecháva zhotoviteľ a jeden 

objednávateľ. 

 



10.Dolu podpísaný týmto dávam súhlas v zmysle § 11 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov so spracúvaním mojich údajov. 

 

 

11. 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  31.08.2018 

 

 

 

 

 

 

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

 Objednávateľ:       Zhotoviteľ:  

Mgr. art. Barbora Varga Petríková                                              Nina Vidovencová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

    Vyjadrenie zamestnanca:      

Finančná operácia alebo jej časť   je - nie je * možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať  

(§ 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.)  poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala:   

a) je - nie je * v súlade s rozpočtom na rok   Meno a priezvisko: Ing. Janka Tretinárová             Dátum:                               Podpis:   

c) je - nie je * v súlade s osobitnými predpismi alebo s Meno a priezvisko:                                                      Dátum:                                Podpis:   

medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná a na         

základe ktorých sa SR poskytujú prostriedky zo zahr.         

d) je - nie je * v súlade s uzatovrenými zmluvami  Meno a priezvisko: Ing. Janka Tretinárová             Dátum:                                Podpis:   

e) je - nie je * v súlade s rozhodnutiami vydaními na  Meno a priezvisko:                                                      Dátum:                                Podpis:   

základe osobitných predpisov          

f) je - nie je * v súlade s vnútornými predpismi  Meno a priezvisko: Ing. Janka Tretinárová             Dátum:                                Podpis:   

g) je nie je * v súlade s inými podmienkami poskytnutia Meno a priezvisko:                                                      Dátum:                                Podpis:   

verejných financií neuvedeními v písmenách a) až f)         

           

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je - nie je * možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak  

sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.         

           

vedúci zamestnanec (alebo štatutárny orgán):       Meno a priezvisko:    Mgr. art. Barbora Varga Petríková                               Dátum:                               Podpis:  

*nehodiace sa škrtnite (Podpisujú oprávnení zamestanci v zmysle §7  odst. 2 zákona č. 357/2015 Z. z.)      

Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo *  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.     

Výber metódy verejného obstarávania (druh):................................................................................                                           Dátum:                              Podpis:  

 


