ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami:

ORGANIZÁCIA:
názov/obchodné meno:
sídlo/miesto podnikania:
štatutárny orgán/zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
registrácia/právna forma:

Turčianska galéria
Daxnerova 665/2, 036 01 Martin
Ing. Alexandra Rybárová
36145327
2020598327
nie je platiteľom DPH
príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja,
číslo zriaďovacej listiny 2002/72

a
ZMLUVNÝ PARTNER:
Meno a priezvisko:
Adresa:

Ing. Ivan Galanda

uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci (ďalej len „zmluva") s týmto obsahom:

Článok 1
Predmet zmluvy
1.1

Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri príprave a realizácii
výstavy v Turčianskej galérii s názvom Ján Galanda: Fotografie.

1.2

Výstava sa uskutoční v dňoch od 01.03.2018 – 20.05.2018 v Turčianskej galérii v Martine.
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Článok 2
Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1

Turčianska galéria v Martine sa zaväzuje:
2.1.1 Na prízemí Turčianskej galérie usporiadať výstavu uvedenú v článku 1 tejto zmluvy.
2.1.2 Propagovať výstavu a informovať verejnosť na svojej webovej stránke.

2.2

Ing. Ivan Galanda sa zaväzuje:
Preplatiť Turčianskej galérii všetky náklady, ktoré budú vyúčtované Turčianskej galérii
v Martine v súvislosti s výstavou Ján Galanda: Fotografie.
Jedná sa o náklady súvisiace s prerámovaním zapožičaných fotografií, ktoré budú
vyfakturované zo strany Slovenskej národnej galérie, Bratislava a náklady súvisiace
s poistením diel pri prevoze zo Slovenskej národnej galérie do Turčianskej galérie
a z Turčianskej galérie po ukončení výstavy, ktoré budú vyfakturované spoločnosťou Respect
Slovakia s.r.o. Žilina.

2.3

V prípade, že niektorá zmluvná strana poruší svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, je povinná
nahradiť druhej zmluvnej strane preukázanú škodu, ktorá jej porušením povinnosti vznikla.
Oprávnená zmluvná strana si náhradu škody uplatní písomnou výzvou.

2.4

Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o stave prípravy výstavy.
Článok 3
Platnosť a účinnosť zmluvy

3.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.03.2018 do 20.05.2018.

3.2.

Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k podstatnému
porušeniu zmluvných povinností, ktoré ohrozí alebo znemožní uskutočnenie výstavy
v Turčianskej galérii.

3.3

Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú nasledujúcim dňom po dni doručenia oznámenia o
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

3.4

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody
spôsobenej odstúpením od zmluvy.

3.5

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť nasledujúcim dňom po dni
jej zverejnenia.
Článok 4
Záverečné ustanovenia

4.1

Zmluva sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na práva a povinnosti
osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych
predpisov Slovenskej republiky.

4.2

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení.

4.3

Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad
alebo ukončenie, sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími
rokovaniami a dohodami.
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4.4

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vo forme písomného a očíslovaného dodatku
k zmluve, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak.

4.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a
právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani
za inak nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a
zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené na podpis zmluvy a na znak súhlasu ju
podpisujú.

V Martine, 28.02.2018

v. r.

v.r.

_______________________________
Ing. Alexandra Rybárová
riaditeľka Turčianskej galérie v Martine
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_______________________________
Ing. Ivan Galanda

www.turiecgallery.sk
alexandrarybarova@vuczilina.sk
turcianskagaleria@vuczilina.sk

