
Zmluva o dielo č. 88/2019 

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 
(ďalej len dodávateľ /umelec/) 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy  

 

Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť nasledovné reštaurátorské práce na dielach: 

 
Inventárne č. Autor, názov,  Poškodenia  Predpokladané                  

  Technika a rozmery    reštaurátor.  zásahy 

  diela 

G - 514  Komjati Gyula              poškodenie diela  dezinfekcia           

  Malý kostolík,  kyslou hydrolýzou  očistenie mechanické 

  Doba vzniku: 1933 papiera s oxidačnými  čistenie na vodnej báze 

škvrnami (foxingy) redukčné bielenie 

  grafika – suchá ihla    neutralizácia papiera,  

na historickom      spevnenie papiera 

strojovom papieri    konsolidácia - lisovanie 

  120  x  200  mm         

    

K - 230  Doboš Andrej  poškodenie diela dezinfekcia             

  Dvojfázový zber, kyslou hydrolýzou očistenie mechanické,    

  Doba vzniku: 1950- papiera s oxidačnými čistenie na vodnej 

  1955   škvrnami (foxingy) báze, redukčné bielenie 

  Kresba grafitovou     neutralizácia papiera, 

  ceruzou na ručnom     spevnenie papiera, 

  papieri      konsolidácia - lisovanie  

  225 x 390 mm 

 

K - 231  Doboš Andrej   poškodenie diela dezinfekcia             

  Žatva   kyslou hydrolýzou očistenie mechanické 

  Doba vzniku: 1953 papiera s oxidačnými  čistenie na vodnej báze  

  Kresba grafitovou  škvrnami (foxingy) redukčné bielenie, 

ceruzou na strojovom    neutralizácia papiera  

  papieri,      spevnenie papiera,  

  300 x 385 mm     konsolidácia – lisovanie. 

 

Umelecké diela, ktoré sú predmetom reštaurovania, sú poškodené v dôsledku prirodzeného 

starnutia papiera. Cieľom reštaurovania uvedených zbierkových predmetov je v prvom rade 

dezinfikovať, konzervovať a stabilizovať ich hmotnú podstatu, zastaviť proces starnutia 

papiera kyslou hydrolýzou a následne im prinavrátiť pôvodný výraz s rešpektom k historickej 

autenticite výtvarných diel. 

Z uskutočneného reštaurovania bude vypracovaná správa vrátane fotodokumentácie.                                                 

 
 

Čl. II. 

Dohodnuté platobné podmienky   



 

1. Objednávateľ uhradí dodávateľovi odmenu za dielo vo výške 510,- € (slovom päťstodesať 

€) po zabezpečení a dokončení diel a dokumentácie prevodom na účet uvedený v záhlaví 

zmluvy a to najneskôr do 31.05.2019.  

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 31.05.2019. Termín na odovzdanie 

diela je do 23.04.2019 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, 07.03.2019 

 

 

 v.r. v.r. 

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

Mgr. Renáta Niczová                Brigita Hradská 

         riaditeľka                                                                                   (dodávateľ) 

     (objednávateľ) 


