
Dodatok č. 1  

k Zmluve o reštaurovaní 1/2019 
 

uzatvorená podľa § 262 ods. 1 a nasl. Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a v súlade 

s § 13 zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s § 13 Vyhlášky MK SR č. 

523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérií a o evidencii 

predmetov kultúrnej hodnoty a v súlade so zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 

právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a zák. č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 
medzi zmluvnými stranami:  

 

Objednávateľom:  Turčianska galéria v Martine 

Sídlo:                        Daxnerova 2 

Štatutárny zástupca: Ing. Zuzana Ivanová, riaditeľka TG  

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Zuzana Ivanová, riaditeľka TG 

Osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy: Eva Mužilová, správkyňa depozitára TG 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:              SK7381800000007000481686 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 
a  

 

Zhotoviteľom:       Mgr.art. Jarmila Tarajčáková,  

Adresa:                     

Dátum narodenia:    

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:                

        

DIČ: 1026655487   

Kontakt: jtarajcakova@gmail.com 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

 

 

Dňa 24.9.2019 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o reštaurovaní č. 1/2019, 

v ktorej boli dohodnuté podmienky týkajúce reštaurovania diel zo zbierok Turčianskej galérie 

v Martine. 

 

Na základe tohto Dodatku č. 1 sa mení Čl. III.   predmetnej zmluvy a jeho znenie je 

nasledovné: 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť od 24. 9. 2019 do 15.6.2020.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať zreštaurovaný predmet objednávateľovi do 15.6.2020. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zreštaurovanie zbierkového predmetu, špecifikované v čl. I. 

tejto zmluvy postupne a to:  

a)  realizácia ošetrenia zbierkového predmetu, 



b)  vyhotovenie záznamu o zreštaurovaní zbierkového predmetu, 

c)  obrazová dokumentácia z priebehu a výsledku reštaurovania zbierkového predmetu. 

      3.   V prípade, že zhotoviteľ zbierkové predmety pripraví na odovzdanie pred dohodnutým   

           termínom, zaväzuje sa objednávateľ reštaurované predmety prevziať aj v skoršom    

            termíne.  
 

 

 

Ostatné ustanovenia uzavretej Zmluvy o reštaurovaní 1/2019, ktoré nie sú týmto dodatkom 

upravené, zostávajú v platnosti bez zmeny. 

 

Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o reštaurovaní 1/2019 zo dňa 

24.9.2019 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 a jeho obsahu porozumeli a v celom rozsahu s dodatkom 

súhlasia. 

 

 

V Martine, 27.4.2020         

 

v.r.       v.r. 

 

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

Ing. Zuzana Ivanová     Mgr.art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. 

riaditeľka TG 

  
 


