
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 9.10.2017 uzatvorenej podľa § 62 a nasl. zák. č. 

618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

 

 

I.  ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:  Považská galéria umenia   

Zastúpený:   Mgr. Milan Mazúr, riaditeľ   

Adresa:   Štefánikova 2, 010 01 Žilina  

IČO:    36145190 

Číslo účtu:  SK92 8180 0000 0070 0048 1926 

 

(ďalej len PGU) 

 

a 

 

Autor diela:  Peter Meluzin 

Adresa:    

Č. OP:     

narodený:    

číslo účtu IBAN:  

 

(ďalej len autor) 

 

(spoločne ďalej len „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú dodatok k zmluve o dielo zo dňa 9.10.2017 (ďalej len „zmluva“) s nasledovným 

obsahom: 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia: 

 

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 62 a nasl. zák. č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon 

 

ktorá sa mení na: 

 

Zmluva o dielo uzatvorená podľa §91 a §65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z. z. (autorský 

zákon) v znení neskorších predpisov 

 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu I. zmluvy:  

 

Predmetom zmluvy sú realizácia autorskej koncepcie výstavy Peter Meluzin: výber diel – 

videoinštalácií, koncepcia inštalácie výstavy, rozmiestnenie videoinštalácií a ich adjustácia 

v priestore, realizácia dvoch nových diel/videoinštalácií pre výstavu Peter Meluzin 

v Považskej galérii umenia v Žiline, otvorenej od 30.11.2017. Zmluva sa uzatvára na dobu 

určitú, a to od 9.10.2017 do 30.11.2017., 

 

ktorý sa mení na: 

 



Predmetom zmluvy sú realizácia autorskej koncepcie výstavy Peter Meluzin: výber diel 

– videoinštalácií, koncepcia inštalácie výstavy, rozmiestnenie videoinštalácií a ich 

adjustácia v priestore, realizácia „remakov“ dvoch diel/videoinštalácií pre výstavu Peter 

Meluzin v Považskej galérii umenia v Žiline, otvorenej od 7.12.2017. Zmluva sa uzatvára 

na dobu určitú, a to od 9.10.2017 do 7.12.2017. 

 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a dodatok sa stáva jej súčasťou . 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku a naznak súhlasu 

s ním tento dodatok podpisujú.  

 

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim dňom jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

5. Tento dodatok je vypracovaný v dvoch rovnopisoch, z ktorých zmluvný partner dostane 

jedno vyhotovenie a PGU druhé vyhotovenie. 

 

 

 

V Žiline dňa 23.11.2017 

 

 

 

 

 

podpis objednávateľa                                                                                               podpis autora                                                                             

 

 

 

 


