
Dodatok č.1 

k  Zmluve o reštaurovaní č. 1/2020 

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 

 

uzavretej 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 

 

a 

Zhotoviteľom:       Mgr. Art. Štefan Kocka, člen Komory reštaurátorov 

Adresa:                     

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:                

IČO: 44408854      DIČ: 1029121687   

IČ DPH: SK1029121687 

Kontakt:  

 

v Zmluve o reštaurovaní  č. 1/2020 uzavretej medzi zmluvnými stranami boli ustanovené 

podmienky reštaurovania výtvarných diel. Na základe tohto Dodatku č. 1 sa pre potreby 

vyúčtovania ešte nevyplatenej časti sumy za reštaurovanie menia údaje o IBAN v záhlaví 

Zmluvy o reštaurovaní č. 1/2020  na strane zhotoviteľa nasledovne: 

IBAN:  

Tento Dodatok č.1 k Zmluve o reštaurovaní č. 1/2020 bol oboma stranami prečítaný a účastníci 

tohto Dodatku č.1 prehlasujú, že obsahu porozumeli, na znak čoho tento vlastnoručne 

podpisujú.  

Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o reštaurovaní č. 1/2020 zo dňa 6.7.2020. 

Tento Dodatok č. 1  nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jeho zverejnenia na webovom sídle galérie. 

V Martine, 10.5.2021 

 v.r.        v.r. 

______________________                                           ______________________ 

           Objednávateľ                                                                Zhotoviteľ 
       Ing. Zuzana Ivanová                                                     Mgr. art. Štefan Kocka 

riaditeľka Turčianskej galérie                                         člen Komory reštaurátorov                                                       


