
Zmluva o dielo č. 258/2016 

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 

Brigita Hradská 

Jantárova 42 

851 10  Bratislava 

Účet v tvare IBAN: SK63 1100 0000 0026 1112 6074 
(ďalej len dodávateľ /umelec/) 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy  

 

Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť reštaurátorské práce na dielach: O-1720, O-85, O-1618, O-

182, O-203, O-1545, G-1088, G-1089, K-147, K-782, K-792, K-794, G-1090, K-784 ( 

v zmysle návrhu na reštaurátorské práce zo dňa 25.9.2015).  Cieľom reštaurovania je 

odstránenie ich poškodenia spôsobeného zatečením (dôvodom zatečenia bola havária na 

vodovodnom zásobníku, kedy prišlo k vytopeniu depozitu so zbierkovými predmetmi dňa 

16.9.2015). 

Potrebné reštaurátorské zásahy sú nasledovné: 

O-1720: Balogh: Chalupy z Pribyliny: 

- dezinfekcia, čistenie, upevnenie maľby, neutralizácia papiera, vyrovnanie – lisovanie, 

tmelenie, retuš. 

O-85: M.A.Bazovský: Rozsutec: 

- dezinfekcia, očistenie, upevnenie pigmentovej vrstvy, neutralizácia papiera, vyrovnanie-

lisovanie, tmelenie, retuš. 

O-1618: M.Benka, Všesokolský zlet: 

- dezinfekcia, očistenie, upevnenie pigmentovej vrstvy, neutralizácia papiera, vyrovnanie – 

lisovanie, tmelenie, retuš. 

O-182: L. Guderna: Model v ateliéri: 

- dezinfekcia, očistenie, upevnenie pigmentovej vrstvy, neutralizácia papiera, vyrovnanie – 

lisovanie, retuš. 

O-203: L.Guderna: Prímorsko: 

- dezinfekcia, očistenie, upevnenie pigmentovej vrstvy, neutralizácia papiera, vyrovnanie-

lisovanie, retuš. 

O-1545: J.Šturdík: Májová noc: 

- dezinfekcia, očistenie maľby a rámu, upevnenie pigmentovej vrstvy, neutralizácia papiera, 

vyrovnanie- lisovanie. 

G-1088: M.Urbásek: Bez názvu,I.: 

- dezinfekcia, očistenie mechanické, čistenie na nevodnej báze, neutralizácia papiera, 

spevnenie papiera, vyrovnanie - lisovanie, retuš. 

G-1089: M.Urbásek, Bez názvu V.66:  

- dezinfekcia, očistenie mechanické, čistenie na nevodnej báze, neutralizácia papiera, 

vyrovnanie – lisovanie, retuš. 

K-147: E.Veith: Hlava ženy: 

- dezinfekcia, očistenie, neutralizácia papiera, vyrovnanie – lisovanie, retuš. 

K-782: I.Kalný: bez názvu: 



- dezinfekcia, očistenie, neutralizácia papiera, vyrovnanie – lisovanie, retuš. 

K-792: J.Kostka: Opretá (Na nábreží): 

- dezinfekcia, očistenie, neutralizácia papiera, vyrovnanie – lisovanie, retuš. 

K-794: J.Kostka: Rozhovor: 

- dezinfekcia, očistenie, neutralizácia papiera, vyrovnanie – lisovanie, retuš. 

G-1090: M.Urbásek: XXIX.: 

- dezinfekcia, očistenie mechanické, čistenie na vodnej báze, neutralizácia papiera, 

vyrovnanie – lisovanie, retuš. 

K-784: I.Kalný: bez názvu: 

- dezinfekcia, očistenie, neutralizácia papiera, vyrovnanie – lisovanie, retuš. 

 

  Z uskutočneného reštaurovania bude vypracovaná správa vrátane fotodokumentácie.                                                 

 
 

Čl. II. 

Dohodnuté platobné podmienky   

 

1. Objednávateľ uhradí dodávateľovi odmenu za dielo vo výške 4.050,- € (slovom 

štyritisícpäťdesiat €) po zabezpečení a dokončení diel a dokumentácie prevodom na účet 

uvedený v záhlaví zmluvy a to najneskôr do 31.12.2016.  

2. Obe zmluvné strany sa dohodli, že z odmeny nebude zrazená a odvedená zrážková daň, 

nakoľko si dodávateľ /umelec sám vysporiada svoje daňové povinnosti v zmysle platnej 

legislatívy. 
      

 

Čl. III. 

Termíny plnenia 

 

 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu do 31.12.2016. Termín na odovzdanie 

diela je do 16.11.2016 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, 21.07.2016 

 

 

 

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

Mgr. Renáta Niczová                Brigita Hradská 

         riaditeľka                                                                                   (dodávateľ) 

     (objednávateľ) 


