
 
Zmluva o dielo 

a udelení súhlasu na jeho použitie uzatvorená podľa §91 a §65 a nasl. zák. č. 185/2015 
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov 

 
 
medzi:    Považská galéria umenia, Štefánikova č. 2, 010 01 Žilina 

zastúpená: Mgr. Miroslavou Sikorovou, riaditeľkou 
IČO: 36145190 
DIČ: 2021459627 
Čísla účtov: SK92 8180 0000 0070 0048 1926 
                   SK248180 0000 0070 0048 1889 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
ďalej len „objednávateľ“  

a 
 
Meno a priezvisko:  Dominika Koššová 

Adresa:  
dátum narodenia:  
r. č.  
Číslo účtu:  

   ďalej len „autorka“ 
 

takto: 
 

Článok I. - Predmet zmluvy 
 
Predmetom zmluvy je grafické spracovanie pracovného zošita k výstave Stana Masára - Ako 
čítať skutočnosť?, ktorý je súčasťou vzdelávacieho programu PGU kids (Exkurzia 20.21) 
konaného v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 2021, podporeného dotáciou z Fondu na 
podporu umenia (č. zmluvy: 21-531-02149). Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 
14.12.2021 do 25.12.2021. 
 

Článok II. - Odmena 
 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorke za predmet zmluvy honorár vo výške 300 € 
(slovom tristo eur) na účet autorky. Obe zmluvné strany sa v zmysle §43 ods. 14 zák. č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov dohodli, že z honoráru nebude zrazená a odvedená zrážková 
daň a autorka si vysporiada svoje daňové povinnosti sama v zmysle platnej legislatívy.  
 

Článok III. – Dohodnuté podmienky 
 
Autorka:  
1. Autorka sa zaväzuje vyrobiť dielo uvedené v Článku I.  
 
Objednávateľ: 



1.  Považská galéria umenia v Žiline autorke odmenu v zmysle čl. II. po skončení práce 
bezhotovostným prevodom na účet autorky uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
 

Článok IV. - Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. 
2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami. 
3.  Autorka súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov. 
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden dostane objednávateľ a druhý 

autorka. 
 
 
v Žiline dňa 13.12.2021 
 
 
Objednávateľ:         Autorka:  
 
 
 


