
                                                                                                                              

Zmluva o dielo č. 321/2019 
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 

 

Mgr.art. Andrea Ševčíková  
 

 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy  

 

Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť reštaurátorské práce na nasledovných dielach:   

O-54; (O-55 st.č.); 94\65 , Mallý Gustáv, Česanie ľanu, 1941, olej; plátno, 52x61 cm; 

O-1316; (O-1340 st.č.); 175\82, Studený František, Makrely, 1969, olej; plátno, 32,5x45 cm.  

 

          Na základe reštaurátorského výskumu bude reštaurovanie zamerané na stabilizovanie 

podložky a originálnej vrstvy, aby sa predišlo ďalšej deštrukcii diela. Defektné časti diela sa 

eliminujú vhodnou retušou, ktorá scelí dielo do jedného integrálneho celku s rešpektovaním 

autentickosti diela.  

  

Priebeh prác:  

1. vybratie obrazu z  rámu 

2. sňatie obrazu z podrámu 

3. upevnenie maliarskej vrstvy  

4. očistenie depozitu  

5. mechanické očistenie zadnej strany plátna  

6. doplnenie úbytkov plátna 

7. aplikácia ochranného prelepu na celú plochu maľby  

8. spevnenie okrajov obrazu 

9. odstránenie celoplošného prelepu 

10. vytmelenie chýbajúcich častí farebnej vrstvy a podkladu  

11. začistenie a úprava tmelov 

12. napnutie na pôvodný podrám, 

13. záverečné dotmelenie chýbajúcich častí a ich vybrúsenie 

14. izolácia tmelov a originálnej farebnej vrstvy 

15. scelenie originálnej farebnej vrstvy vhodnou retušou akvarelovými farbami 

16. záverečná izolácia  

17. reštaurovanie rámu 

18. správa o reštaurovaní       

 
 

Čl. II. 

Dohodnuté platobné podmienky   

 



Objednávateľ uhradí dodávateľovi odmenu za dielo vo výške 4.900,-€ (slovom 

štyritisícdeväťsto €) na základe zaslanej faktúry za splnenia podmienok predmetu zmluvy o 

dielo. Dohodnutá čiastka bude uhradená po odovzdaní diela, najneskôr do 31.12.2019.  
      

 

Čl. III. 

Termíny plnenia 

 

 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu do 31.12.2019. Termín na odovzdanie 

diela je do 18.12.2019 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, 12.11.2019 

 

 

 

 

 

 

v.r. v.r. 

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

Mgr. Renáta Niczová       Mgr.art. Andrea Ševčíková 

         riaditeľka                                                                                   (dodávateľ) 

     (objednávateľ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


