Mandátna zmluva č. 041/2022
Uzavretá podľa § 566 a nasl. a § 262 ods. 1 zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
Mandant: Turčianska galéria v Martine
Sídlo:
Daxnerova 2, 036 01 Martin
Štatutárny zástupca:
Mgr. Katarína Klučková, 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:
IČO:
36145327
DIČ:
2020598327
Telefón:
+421 43 422 44 48
(ďalej len „TG“)
a
Mandatár:
Adresa
Dátum narodenia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „člen poroty“)

Ing. arch. Dušan Voštenák

Článok 1.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri výkone funkcie člena
poroty v architektonickej súťaţi Nová stála expozícia pre Turčiansku galériu v Martine
„Stála expozícia Mikuláša Galandu – legenda ● la ganda ● galanda“ organizovanej
TG, ktorý bol dňa 14.09.2022 vymenovaný za člena poroty.
2. Člen poroty je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so Štatútom poroty v súťaţiach
organizovaných v podmienkach Turčiansku galériu v Martine (ďalej len „štatút poroty“).
3. Člen poroty je pri výkone svojej funkcie povinný najmä byť riadne oboznámený so
súťaţnými podmienkami a ostatnými podkladmi k súťaţi, zachovávať nestrannosť,
mlčanlivosť a zamedziť konfliktu záujmov.

Článok 2.
Odmena za účasť v porote
1. TG sa zaväzuje zaplatiť členovi poroty po skončení výkonu jeho funkcie:
‒ odmenu za účasť v porote vo výške 35 eur/hod. V prípade, ak je mandatár platiteľom
DPH, odmena za účasť v porote vo výške 35 €/hod. je konečná cena vrátane DPH.
2. Mandatár sa zaväzuje, ţe príjmy z tejto zmluvy si zdaní sám vo svojom daňovom priznaní.
Daň z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov z odmeny zdaňuje mandatár a odvádza príslušnému daňovému úradu podľa
miesta sídla.
3. Člen poroty na výpočet vyplatenia odmeny zašle TG vyplnený a podpísaný výkaz (príloha
č. 1) bez zbytočného odkladu od skončenia výkonu funkcie člena poroty.
4. Odmena je splatná 15 dní odo dňa doručenia podpísaného a vyplneného výkazu (príloha č. 1).
Článok 3.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, do skončenia výkonu funkcie člena a zaplatenia
odmeny. Tým nie je dotknutá povinnosť člena poroty zachovávať mlčanlivosť o všetkých
dôverných skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri účasti v porote.
2. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným
zákonníkom.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a na webstránke
Turčianskej galérie v Martine podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších právnych predpisov.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, pričom kaţdá zmluvná strana dostane dva
exempláre.
V Martine, dňa 14.09.2022
Turčiansku galériu v Martine:

v. r.
Mgr. Katarína Klučková, riaditeľka

Člen poroty:

v. r.
Ing. arch. Dušan Voštenák

