
ZMLUVA O DIELO  
uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona číslo 185/2015 Z. z. autorského zákona  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

číslo 106/411/2021 

 

I. Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:  Turčianska galéria v Martine  

Sídlo:    Daxnerova 2, 036 01 Martin  

Štatutárny zástupca: Ing. Zuzana Ivanová - riaditeľka 

Zriaďovateľ:  Ţilinský 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 

 

2. Zhotoviteľ:    Mgr. Ivana Moncoľová, PhD. 

Adresa:    

Telefón:   

Rodné číslo:   

Číslo účtu (IBAN):  

 

(ďalej v texte zmluvy len „zhotoviteľ“)  

 

II. Predmet zmluvy 

1) Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela v rámci otvorenia výstavy: riešenie 

inštalácie výstavy, text na tlačovú správu, text na sprievodné materiály. Otvorenie 

výstavy je dňa 15.7.2021 v Turčianskej galérii. Výstava potrvá do 30.9.2021. Názov 

výstavy je: Helena Tóthová: Nekonečný strom. 

2) Špecifikácia diela:  

a) príprava a koncepcia výstavy; 

b) kurátorský príhovor pri otvorení výstavy; 

c) tlačová správa k výstave, text na web stránku v výstave; 

3) Dielo bude  vykonané zhotoviteľom osobne a na vlastnú zodpovednosť. 

 

III. Použitie diela 

1) Dielo autora bude prezentované v priestoroch Turčianskej galérie v Martine v termíne 

15.7.2021-30.9.2021. Objednávateľ si vyhradzuje právo zhotoviť z podujatia obrazový 

záznam pre účely propagácie podujatia.  

 

 

 



IV. Doba a podmienky plnenia 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do  15.7.2021  

 

V. Cena diela a splatnosť 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vyhotovenie diela špecifikované v čl. II. tejto 

zmluvy, a to vo výške 150,00 € (slovom: jednostopäťdesiat EUR).  

2. Cena podľa bodu 1 tohto čl. tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie 

diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ si nebude uplatňovať právny nárok na preplatenie 

cestovných náhrad, stravného, poplatkov za telefonické sluţby a iné sluţby a tovary, ktoré 

mu vznikli v súvislosti s vykonaním diela podľa tejto zmluvy.  

3. V odmene sú zahrnuté všetky ďalšie náklady, poplatky, ako aj ďalšie autorské odmeny 

alebo náhrady odmien, ktoré autorovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy alebo s 

udelením licencie uvedenej v článku IV. 

4.  Daňové a odvodové povinnosti znáša výlučne autor a vysporiada si ich sám v daňovom 

priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie, za čo objednávateľ nepreberá ţiadne záväzky ani 

zodpovednosť. Zhotoviteľ si príjem súvisiaci s predmetom zmluvy vysporiada v súlade so 

zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.  

5. Objednávateľ sa zaväzuje, ţe dohodnutú cenu uhradí zhotoviteľovi do 30 dní od vykonania 

diela prevodom z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

VI. Záväzky a oprávnenia zmluvných strán 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje:  

a) vytvoriť dielo v zhode s poţiadavkami objednávateľa; bez zbytočného odkladu 

oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť plnenie z tejto 

zmluvy.  

2) Zhotoviteľ má právo:  

a) na ochranu svojich osobnostných i majetkových autorských práv, a to i v prípade, ţe k 

realizácii diela nedôjde.  

3) Objednávateľ sa zaväzuje:  

a) zabezpečiť ochranu osobnostných a majetkových práv zhotoviteľa,  

b) poskytovať zhotoviteľovi pri vytváraní diela súčinnosť,  

c) pouţiť dielo len spôsobnom dohodnutým v tejto zmluve.  

 

VII. 

Ostatné dojednania a súhlas na použitie  

1) Autor poskytuje objednávateľovi Licenciu , ako výhradnú licenciu, na akýkoľvek spôsob 

pouţitia diela a bez akéhokoľvek územného, časového alebo vecného obmedzenia. 

Zmluvné strany sa dohodli, ţe Objednávateľ má oprávnenie udeľovať sublicencie a 

postúpiť licenciu tretej osobe. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, objednávateľ je 

oprávnený najmä, ale nielen na nasledovné pouţitie a vyuţitie diela: 

a) sprístupňovanie diela verejnosti v akomkoľvek rozsahu, 

b) vyhotovenie fotografií diela a  obrazového záznamu diela akomkoľvek rozsahu, 

c) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoţeniny akomkoľvek rozsahu, 



d) sprístupňovanie diela verejnosti zaradenie diela do iného diela (súborného diela) v 

akomkoľvek rozsahu. 

2) Autor udeľuje súhlas na pouţitie diela podľa tejto zmluvy objednávateľovi 

v neobmedzenom rozsahu. 

3) Autor sa zaväzuje, ţe pri vykonaní diela dodrţí všetky ustanovenia autorského zákona 

k jednotlivým autorom/spoluautorom. 

 

VII. Skončenie zmluvy 

1. Túto zmluvu je moţné ukončiť pred vykonaním diela len na základe písomnej dohody 

zmluvných strán. 

2. Jednostranne môţe od zmluvy odstúpiť len objednávateľ a to v prípade: 

a) ak autor si nesplní dohodnutú povinnosť v tejto zmluve riadne a včas, 

b) ak ani po písomnom upozornení objednávateľa autor neodstráni zistené nedostatky 

v stanovenej lehote objednávateľom. 

Platnosť odstúpenia od zmluvy nastáva dňom doručenia odstúpenia od zmluvy. Účinnosť   

nastáva dňom nasledujúcim po dni kedy bolo odstúpenie zverejnené. 

 

VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Zmena tejto zmluvy je moţná len písomnou dohodou zmluvných strán. 

2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 

ustanoveniami Autorského zákona č.185/2015 Z. z. v platnom znení a Občianskeho 

zákonníka. 

3. Autor ako dotknutá osoba podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov berie 

na vedomie, ţe osobné údaje uvedené v tejto zmluve budú archivované a likvidované v 

súlade s platnými právnymi predpismi. Súhlas autora udelený podľa tohto odseku sa 

vydáva na celú dobu platnosti a trvania tohto zmluvného vzťahu a po jeho skončení  po 

dobu jej archivovania 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. Dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Turčianskej galérie.  

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých obdrţí po jednom vyhotovení 

objednávateľ a autor. 

6. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, ţe sa s obsahom zmluvy oboznámili, ţe s ním 

súhlasia, ţe zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite 

a váţne a ţe nebola uzavretá v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 

svojim podpisom. 

 

 

V Martine 12.7.2021      V Martine 12.7.2021 

 

 v.r.        v.r. 

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

Ing. Zuzana Ivanová       Mgr. Ivana Moncoľová, PhD. 


