
DODATOK Č. 1 

k  zmluve o vytvorení a použití diela   

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami zákona číslo 185/2015 Z. z. autorského zákona  

v znení neskorších predpisov  

medzi zmluvnými stranami: 

 

Turčianska galéria v Martine (ďalej iba TG) 

Sídlo:     Daxnerova 2, 036 01 Martin  

Štatutárny zástupca:  Ing. Zuzana Ivanová - riaditeľka 

Zriaďovateľ:   Žilinský samosprávny kraj 

    Zriaďovacia listina č. 2002/72 zo dňa 01. 04. 2002 

Právna forma:   331 – príspevková organizácia 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK92 8180 0000 0070 0048 1635 

IČO:     36145327 

DIČ:    2020598327 

Telefón:   +421 43 422 44 48 

Zamestnanec oprávnený konať vo veciach zmluvy: Adam Galko - kurátor 

(ďalej len ako „objednávateľ“ alebo „TG“) 

 

a 

 

Peter Szalay 

Trvalé bydlisko:  Šancová 17, 811 05 Bratislava 

Dátum narodenia: 01.03.1982 

IBAN:   SK4011000000002939028101 

tel:   0911761570 

 (ďalej len „autor“) 

 

 

Dňa 19.8.2019 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o vytvorení a použití diela, 

v ktorej boli dohodnuté podmienky týkajúce sa vytvorenia architektonického výskumu a  jeho od 

prezentovania v Turčianskej galérii. Zmluva bola uzatvorená k projektu Socha v meste VII. 

 

Na základe tohto Dodatku č. 1 sa mení článok II. predmetnej zmluvy a jeho znenie je nasledovné:  

 

II.    Plnenie predmetu zmluvy 

      

1. Povinnosťou autora je pripraviť architektonický výskum Vajanského námestia v Martine, resp. 

obchodného domu FIX.  

2. Dielo bude vykonané zhotoviteľom osobne a na vlastnú zodpovednosť v nasledovných 

termínoch: 

a) Odborný text zašle autor najneskôr do 28.8.2019 elektronicky na adresu 

galko@vuczilina.sk 

 

mailto:galko@vuczilina.sk


b) komentovaná prehliadka, organizovaná Turčianskou galériou, sa uskutoční 7.9.2019 

3. Objednávateľ je oprávnený dielo využiť ako súčasť katalógu k výstave Socha v meste VII 

a ako propagačný materiál. 

 

Ostatné ustanovenia uzavretej Zmluvy o vytvorení a použití diela, ktoré nie sú týmto dodatkom 

upravené, zostávajú v platnosti bez zmeny.  

  

Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o vytvorení a použití diela zo dňa 

19.08.2019  a nadobúda platnosť dňom  podpisu. 

 

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. Súčasne zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s týmto Dodatkom č. 1 

dôkladne oboznámili, jeho obsahu rozumejú a v celom rozsahu s Dodatkom č. 1 súhlasia. 

 

V Martine, 6.9.2019 

 

 

 

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

Peter Szalay                                  Ing. Zuzana Ivanová 

          riaditeľka TG 

 

 

 

v.r. 

 

 

v.r. 


