
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 9.10.2017 uzatvorenej podľa §91 a §65 a nasl. zák. 

č. 185/2015 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:  Ján Kralovič 

Adresa:     

Číslo OP:   

Dátum narodenia:   

číslo účtu:    

 

 

(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 bodu III. zmluvy: 

PGU vyplatí autorovi odmenu v zmysle čl. III. po skončení práce, najneskôr však do 

27.10.2017 bezhotovostným prevodom na účet autora uvedený v záhlaví tejto zmluvy,  

ktorý sa mení nasledovne: 

 

PGU vyplatí autorovi odmenu v zmysle čl. III. po skončení práce, najneskôr však do 

11.12.2017 bezhotovostným prevodom na účet autora uvedený v záhlaví tejto zmluvy,  

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu VI. zmluvy:  

Súhlasím v zmysle § 7 Zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov so spracovaním 

osobných údajov v informačnom systéme mzdy a personalistika, doba platnosti je v súlade 

s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel spracovania a zákonmi o účtovníctve 

a archívnictve,  

ktorý sa mení nasledovne: 

 

Autor ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov podpisom tejto zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na 

spracovanie osobných údajov, a to za účelom poštového styku, elektronickej alebo 



telefonickej komunikácie, spracovania, archivácie a uloženia do databázy, ako aj pre 

vnútorné potreby Objednávateľa a propagáciu svojej činnosti. 

 

 

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 22.11.2017 

 

 

 

 

 

podpis objednávateľa                                                                                               podpis autora                                                                             

 

 

 


