
                       
                   

 

ZMLUVA  O  DIELO  č. 1/2022/KP 
uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho  zákonníka) v znení neskorších predpisov 

a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona).    

 

I.  Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ:     Oravská galéria v Dolnom Kubíne  

Sídlo:   Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín  

IČO:   36145050  

DIČ:    2021442071 

Štatutárny orgán: Mgr. Michal Čajka, PhD. 

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:    

 

 (ďalej v texte zmluvy len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:  Pavol Rusko 

Adresa:         

RČ:    

OP:        

Číslo účtu:        

 

(ďalej v texte zmluvy len „zhotoviteľ“)     

 

 

II.  Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela v rámci výstavy 

- Svety vo svete – medzinárodná výberová výstava plagátov 166 umelcov zo všetkých 

kontinentov 

        od 13. januára 2022 v Župnom dome v Dolnom Kubíne. 

       Výstava potrvá do 3. apríla 2022.  

2. Špecifikácia diela:  

- kurátorská  koncepcia a inštalácia výstavy 

- tlačová správa 
 
 

III.  Použitie diela 

1. Dielo bude prezentované v priestoroch Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. 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 3. apríla 2022 a do času riadneho si splnenia záväzkov 

podľa tejto zmluvy.  

2. Zhotoviteľ z dôvodu tvorivej práce nepreukazuje vykonanie príkazu podľa tejto zmluvy formou 

pracovného výkazu. 
 

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 € (jednostopäťdesiat EUR). 

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

zmluvy. Zhotoviteľ  si nebude uplatňovať právny nárok na preplatenie cestovných náhrad, 

stravného, ubytovacích nákladov, poplatkov za telefonické služby a iné služby a tovary, ktoré mu 

vznikli v súvislosti s vykonaním diela  podľa tejto zmluvy.  

3. Cena diela je uvedená brutto. Z brutto ceny diela bude zhotoviteľovi  zrazená a odvedená 

zrážková daň z príjmov(19%). Za splnenie ostatných odvodových povinností voči štátu je 

zodpovedný zhotoviteľ. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dohodnutú cenu uhradí zhotoviteľovi do 14 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 požiadavkami 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, že k 

realizácii diela nedôjde. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a. zabezpečiť ochranu osobnostných a majetkových práv zhotoviteľa, 

b. poskytovať zhotoviteľovi pri vytváraní diela súčinnosť, 

c. použiť dielo len spôsobnom dohodnutým v tejto zmluve.  
 

VII. Ukončenie zmluvy 

1. Zmluvný vzťah je možné skončiť:  

a. písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

b. riadnym vykonaním diela. 
 

VIII. Odstúpenie od zmluvy 

1. Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana nedodrží svoje 

záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.  

2. Odstúpením od zmluvy zostáva poškodenej strane právo domáhať sa náhrady vzniknutej škody 

zachované. 

  

IX. Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných 

strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka  a  Autorského 

zákona Slovenskej republiky.  

2. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení v zmysle zákona.  

4. Zmluva je vyhotovená v  dvoch  vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane jedno  vyhotovenie 

a zhotoviteľ  jedno  vyhotovenie zmluvy. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných 

podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako tak vyhlasujú, že im 

nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto 

zmluvy. Obsah zmluvy si prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Dolnom Kubíne 10.1.2022 

 

 

 

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

                    zhotoviteľ                                          objednávateľ  

 

 

 

 


