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ZMLUVA O  DIELO  č. 1/2017 
uzavretá podľa ustanovenia § 39 Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. v  znení neskorších predpisov 
 
 
 
Zhotoviteľ:  Ing. ŠIMO Viliam – Vydavateľstvo Pallas 
    Sídlo: Nitrianska 1840/11, 921 01 Piešťany 

 IČO: 31121870 
DIČ: 1020354852 

    č. účtu :  
    IBAN:  

  (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 
Objednávateľ: Turčianska galéria v Martine 

Sídlo: Daxnerova 2, 036 01 Martin 
IČO: 36145327 
DIČ: 2020598327 
v zastúpení: Ing. Alexandra Rybárová, riaditeľka Turčianskej galérie 
v Martine 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

 
Článok 1 

Predmet zmluvy 
 
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť polygrafické práce týkajúce sa publikácie Energia 
kresby – Mikuláš Galanda. 
 

Článok 2 
Čas plnenia 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vytvoriť a odovzdať do 15.09. 2017. 
Odovzdanie a prevzatie diela Jarmile Valkovskej. 

 
Článok 3 

Autorská odmena 
 

Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vytvorenie  diela v čiastke: 4100,00 EUR (slovom 
štyritisícsto EUR). Objednávateľ odvedie z dohodnutej hrubej odmeny 2% (82,00 €) v zmysle 
zákona č. 13/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov umeleckým fondom. Odmena bude vyplatená 
bezhotovostným prevodom na účet najneskôr do 23.05.2017. 
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Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť si daňové povinnosti vyplývajúce z odmeny v zmysle zákona o Dani 
z príjmu s účinnosťou od 1.1.2016. 
 
 

Článok 4 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi riadne v súlade s podmienkami 

uvedenými v čl. 2 tejto zmluvy.  
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne na očakávanej odbornej úrovni v dohodnutom 

čase. 
3. V prípade, že zhotoviteľ nedodá dielo v stanovenom termíne, je povinný finančné prostriedky 

vrátiť na účet IBAN:                           . 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmena alebo zrušenie tejto zmluvy sa môžu uskutočniť iba dohodou zmluvných strán 

v písomnej forme. 
2. Zhotoviteľ v súlade so zákonom NR SR č. č. 122/2013   Z. z. o ochrane osobných údajov 

v platnom znení podpisom tejto dohody dáva súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre 
personálne, mzdové účely a iné nevyhnutné potreby.  

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnení na webovej stránke 
objednávateľa. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží  jeden 
rovnopis 

 
 
 
 
V Martine  19.5. 2017 
 
 
.........................................................   ......................................................... 

objednávateľ            zhotoviteľ 
Ing. Alexandra Rybárová                Ing. Viliam Šimo  

         Turčianska galéria v Martine 
 

 


