ZMLUVA O DIELO č. 3/2017
uzavretá podľa ustanovenia § 39 Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov

Zhotoviteľ:

Prof. Jozef Ciller
Bydlisko:
Dátum nar.:
IBAN:
Kontakt:
(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

Predmetom zmluvy je vytvorenie nového štatútu a konceptu Bienále fantázie 2018 pre
Turčiansku galériu v Martine,









Štatút, ktorý vychádza z možností súčasných elektronických médií,
Novo definuje rozdelenie vekových kategórií účastníkov, tematické horizonty
tvorby, techniky prác a ich zasielacie technické parametre,
Určuje systém kooperácie a hodnotenia členov poroty,
Rieši registráciu a archiváciu všetkých prijatých prác,
Dáva možnosti pre rýchle tlačové spracovanie jednotlivých diel,
Štatút odbúrava poštové manipulácie, komplikovanú administratívnu registráciu
a zjednodušuje a zrýchľuje hodnotiacu prácu medzinárodnej poroty,
Systém umožňuje kompletnú archiváciu,
Databáza dáva šancu všetkým účastníkom prezentovať svoje dielo
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v medzinárodných súvislostiach,
Všetky potvrdenia – ďakovné listy, diplomy a ceny budú odosielané elektronicky,
Koncept zohľadňuje, že všetky práce vybrané medzinárodnou porotou budú
vytlačené vo formáte A3 Turčianskou galériou v Martine.
Článok 2
Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vytvoriť a odovzdať od 15.03.2018 do 30.10.2018.
Odovzdanie a prevzatie diela Bc. Adamovi Galkovi.
Článok 3
Autorská odmena
Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vytvorenie diela v čiastke 2500,00 EUR (slovom
dvetisícpäťsto EUR). Odmena bude vyplatená bankovým prevodom na číslo účtu
zhotoviteľa, ktoré je uvedené v záhlaví tejto zmluvy vo výške 1.500,00 € (slovom
jedentisícpäťsto EUR) v termíne do 31.01.2018 a zvyšok odmeny vo výške 1.000,00 EUR
(slovom jedentisíc EUR) bude vyplatený v termíne 31.12.2018.
Objednávateľ odvedie z dohodnutej hrubej odmeny 2% (30,00 € a 20,00 €) v zmysle
zákona č. 13/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov umeleckým fondom.
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.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Zmena alebo zrušenie tejto zmluvy sa môžu uskutočniť iba dohodou zmluvných strán
v písomnej forme.
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
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3.
4.

osobných údajov pre personálne, mzdové účely a iné nevyhnutné potreby.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnení na webovej
stránke objednávateľa.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží
jeden rovnopis.

V Martine 15.12. 2017

_____________________________
objednávateľ
Ing. Alexandra Rybárová
Turčianska galéria v Martine
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_____________________________
zhotoviteľ
Prof. Jozef Ciller
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