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Dodatok č. 1 k Zmluve o reštaurovaní č. 1/2015 

 
uzatvorenej podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  v znení neskorších predpisov a v súlade s § 

13 zákona NR SR  č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov 

 a v súlade s § 13 Vyhlášky MK SR č.  523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných 

odborných činnostiach v múzeu alebo v galérií a o evidencii  predmetov kultúrnej hodnoty a v súlade so zák. č. 

618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení 

neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne   

Sídlo:   Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín 

Štatutárny zástupca: PhDr. Eva Ľuptáková 

Bankové spojenie:  

č. ú.:    

IČO:   36145050 

DIČ:   2021442071 (neplatič DPH)                                              

( ďalej len  „objednávateľ“ ) 

 

a 

   

Zhotoviteľ:  Mgr. art. Štefan Kocka   

Sídlo:    Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica  

IČO:    44408854 

DIČ:   1029121687 (neplatič DPH) 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

 ( ďalej len „ zhotoviteľ “) 

 

uzatvorili tento dodatok  č. 1 ( ďalej v texte ako „dodatok“ ) 

 

 

Preambula 

Dodatok k zmluve o reštaurovaní č. 1/2015 ( ďalej v texte ako „zmluva“ ) sa uzatvára 

z dôvodu potreby úpravy  ceny za vykonanie diela. Zhotoviteľ písomne informoval 

objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá sťažuje realizáciu diela a jej dôsledkom je navýšenie 

celkovej ceny za vykonanie diela – reštaurovanie zbierkového predmetu.   

 

 

Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa  dohodli , že zmluva sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu: 

1. V čl. I. (Predmet zmluvy) sa do ods. 2 dopĺňa nový bod  

e) odstránenie premaľby,  dublovanie podložky - plátna 

2. V čl. IV. (Cena, spôsob realizácie úhrady) zmluvy sa pôvodné znenie ods. 1 v celom 

rozsahu nahrádza novým znením nasledovne: 

1. Zmluvné strany sa v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov dohodli, 

že cena za vykonanie diela podľa čl. I. tejto zmluvy je 5 450,00 €. 

3. Zmluva sa dopĺňa o nové prílohy nasledovne: 

Príloha č. 4 k zmluve č. 1/2015, Rozpočet – doplnkové reštaurátorské práce 
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Osobitné ustanovenia 

Suma, o ktorú bola  navýšená  cena za vykonanie diela predstavuje zvýšenie o 650,00 € 

s DPH. Nová výška ceny za vykonanie  diela podľa zmluvy je 5 450,00 €. 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny. 

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia . 

4.Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ a objednávateľ dostanú 

po jednom vyhotovení. 

  

 

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 6.10.2015 

 

 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

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

PhDr. Eva Ľuptáková , v. r.     Mgr. Art. Štefan Kocka, v. r. 


