
                                                                                                                              

Zmluva o dielo č. 139/2018 
uzatvorená medzi: 

 

Nitrianska galéria  

Župné nám. 3, 949 01 Nitra 

IČO: 36102580 

DIČ: 2021452565 

Účet v tvare IBAN:  SK28 8180 0000 0070 0031 1097 

zastúpená: Mgr. Renáta Niczová, riaditeľka  
(ďalej len objednávateľ) 

a 

 

Mgr. art. Rudolf Boroš 

DIČ: 1041813960 

IČ DPH: SK 1041813960 

Účet v tvare IBAN: SK03 0200 0000 0018 3079 5353 
(ďalej len dodávateľ) 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy  

 

Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť reštaurátorské práce na obraze  O- 1647 od  autora: 

Július Jakoby s názvom: Dedinská slávnosť.  

 

          Cieľom reštaurovania bude konzervovať hmotnú podstatu diela, zastaviť jeho 

degradáciu spevnením maľby a jej oddelením od sololitovej podložky, ako aj prinavrátiť dielu 

jeho pôvodné kvality pri maximálnom rešpektovaní originálu ako aj stupňa zachovalosti 

artefaktu.  

Po uzavretí reštaurátorského výskumu postup reštaurovania bude možné spresniť, avšak 

nevyhnutné je oddelenie plátna od sololitovej dosky a bude nutná impregnácia plátna, resp. 

dubláž na ďalšie plátno (prípadne „strip lining“), ktorá tiež spevní plátno a podkladové vrstvy. 

Nutné bude aj napnutie plátna na vhodný podrám.  
  

Priebeh prác:  

1. Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie                                                       

2. Upevnenie maľby a zabezpečenie prelepom  

3. Oddelenie plátna od sololitu 

4. Sňatie prelepu a očistenie maľby, odstránenie premalieb  

5. Vyrovnanie deformácií plátna (podľa potreby impregnácia), dubláž alebo „strip 

lining                                                                                                

6. Napnutie na nový podrám 

7. Očistenie rámu   

8. Vytmelenie úbytkov maľby                                                                       

9. Zjednotenie maľby retušou                                                                

10. Povrchová úprava obrazu a rámu; zarámovanie obrazu                                                   

11. Správa o reštaurovaní       

 
 

Čl. II. 

Dohodnuté platobné podmienky   

 

Objednávateľ uhradí dodávateľovi odmenu za dielo vo výške 2.620,-€ (slovom 

dvetisícšesťstodvadsať €) na základe zaslanej faktúry za splnenia podmienok predmetu 



zmluvy o dielo. Dohodnutá čiastka bude uhradená po odovzdaní diela, najneskôr do 

30.11.2018.  
      

 

Čl. III. 

Termíny plnenia 

 

 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu do 30.11.2018. Termín na odovzdanie 

diela je do 31.10.2018 spolu s potrebnou dokumentáciou.  

 

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, pre objednávateľa dve vyhotovenia 

a pre dodávateľa jedno vyhotovenie. 

2. Zmluvu možno meniť iba písomnou formou so súhlasom oboch zmluvných strán. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné 

prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej 

že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi 

vlastnoručnými podpismi. 

 

 

 

 

 

 

V Nitre, 12.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     v.r.                                                                                     v.r. 

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

Mgr. Renáta Niczová            Mgr.art. Rudolf Boroš 

         riaditeľka                                                                                   (dodávateľ) 

     (objednávateľ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


