
 
Zmluva o dielo  

uzavretá v zmysle § 62 a nasl. zák. č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon 
 
 
medzi:    Považská galéria umenia, Štefánikova č. 2, 010 01 Žilina 

zastúpená: Mgr. Milanom Mazúrom, riaditeľom 
IČO: 36145190 
Číslo účtu IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 1926 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
ďalej len „objednávateľ“  

a 
 
Meno a priezvisko:  Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD. 

Adresa:  
Č. OP:  
narodený:  
číslo účtu IBAN:  
Bankové spojenie  

   ďalej len „autor“ 
 

takto: 
 

Článok I. - Predmet zmluvy 
 
Predmetom zmluvy sú realizácia architektonického a dizajnového riešenia stálej expozície 
Prvé múzeum intermédií II. / Medzi pamäťou a informáciou v Považskej galérii umenia 
v Žiline, otvorenej od 30.3.2017. Ďalej sa autor zaväzuje vytvoriť grafický návrh a realizáciu 
sprievodných textov v expozícii, grafický návrh pozvánky k expozícii. Zmluva sa uzatvára na 
dobu určitú, a to od 1.3. do 24.3.2017 
 
 

Článok II. - Odmena 
 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za predmet zmluvy odmenu vo výške 1000 € 
(slovom tisíc eur) na účet autora po odpočítaní zákonom stanovenej zrážky vo výške 2 % 
v prospech Fondu výtvarného umenia. Odmena je uvedená brutto, za splnenie daňových 
a odvodových povinností voči štátu zodpovedá autor. 
 
 

Článok III. – Dohodnuté podmienky 
 
Autor:  
1. Autor sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu architektonického a dizajnového riešenia 

stálej expozície Prvé múzeum intermédií II. / Medzi pamäťou a informáciou 
v Považskej galérii umenia v Žiline. Ďalej sa autor zaväzuje vytvoriť grafický návrh 
a realizáciu sprievodných textov v expozícii, grafický návrh pozvánky k expozícii.  



Objednávateľ: 
1.  Autorovi vyplatí odmenu uvedenú v článku II.  
 

Článok IV. - Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. 
2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami. 
3.  Autor súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov. 
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden dostane objednávateľ a druhý 
 autor. 
 
 
V Žiline dňa 1.3.2017 

 
         Objednávateľ:      Autor:  

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


