
ZMLUVA O DIELO č. 1/2021 

uzavretá podľa § 536 na nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník 

 

 

 
I.  ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:   Považská galéria umenia  

zastúpený:   Mgr. Miroslava Sikorová, riaditeľka  

adresa:    M. R. Štefánika 2, 01001 Žilina 

IČO:    36145190 

DIČ:   2021459627 

číslo účtu:  SK24 8180 0000 0070 0048 1889 

 

a 
 

Zhotoviteľ:  PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.  

adresa:     

číslo OP:   

dátum narodenia:   

číslo účtu:    

 

 

II. PREDMET ZMLUVY 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje znalecký posudok diela Petra Igora Meluzina Scarabeus 

(Teória všetkého), 2006.  

Posudok je súčasťou projektu objednávateľa zameraného na získanie dotácie z Fondu na podporu umenia na 

nákup vyššie uvedeného diela do zbierkového fondu Považskej galérie umenia v Žiline.  

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že posudok vypracuje najneskôr do 12.9.2021.  

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať znalecký posudok, použiť ho na uvedený účel a zhotoviteľovi zaplatiť za jeho 

vykonanie odmenu podľa článku III. tejto zmluvy. 

 

III. ODMENA 

 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi odmenu vo výške 150 €  brutto (slovom: sto päťdesiat eur).  

Obe zmluvné strany sa v zmysle §43 ods.14 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov dohodli, že z odmeny nebude 

zrazená a odvedená zrážková daň a zhotoviteľ si vysporiada svoje daňové povinnosti sám v zmysle platnej 

legislatívy. Objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi odmenu v zmysle čl. III. po skončení práce a odovzdaní diela 

bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Právne vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa riadia podľa obchodného zákonníka 

a občianskeho zákonníka. 

2. Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu 

a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, je vyhotovená v 2 origináloch, 

pričom každá zo strán dostane jeden originál. 

4. Zhotoviteľ súhlasí v zmysle § 7 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane údajov so spracovaním osobných údajov. 
 

V Žiline 20.8.2021 

 

 

                                                              

podpis objednávateľa                                                                                               podpis zhotoviteľa                                                                              

 

 


