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ZMLUVA  č. 1/2017 

o spolupráci na príprave a realizácii podujatia 
 

„Vajanského Martin 2018 – krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 
Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy“ 

 
uzatvorená podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zmluva“) 
 
medzi zmluvnými stranami: 
 
Turčianske kultúrne stredisko v Martine 
Sídlo:   Divadelná 656/3, 036 01  Martin 
Právna forma:  príspevková organizácia, zriadená na základe rozhodnutia  

Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 01.04.2002 pod číslo 2002/91 
Štatutárny zástupca: Mgr. Nataša Petrová, riaditeľka 
IČO:    36145335 
DIČ:   2021510887 
Kontaktná osoba:  
(ďalej len ako „TKS“) 
 
 
Turčianska galéria v Martine 
Sídlo:    Daxnerova 2, 036 01 Martin 
Právna forma:  príspevková organizácia, zriadená na základe rozhodnutia  

Žilinského samosprávneho kraja  
Štatutárny zástupca: Ing. Alexandra Rybárová, riaditeľka 
IČO:    36145327 
DIČ:    2020598327 
Kontaktná osoba:  
 (ďalej len ako „TG“) 
 
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1.1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán na príprave a realizácii podujatia: 

Vajanského Martin 2018 – krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 
Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese  poézie a prózy (ďalej len „podujatie“), 
ktoré sa bude konať v dňoch 02.05.2018 – 03.05.2018 v priestoroch Turčianskej galérie v 
Martine, Daxnerova 2, 036 01  Martin – Sobášna sieň s prípravnou miestnosťou, Malá 
výstavná sieň a Výstavné priestory 05 – prízemie. 
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Článok II. 
Záväzky zmluvných strán 

 
2.1 Turčianske kultúrne stredisko v Martine sa zaväzuje: 
2.1.1 Zabezpečiť prípravu, tlač a distribúciu oznamov o konaní podujatia. 
2.1.2 Zabezpečiť prípravu, tlač a distribúciu pozvánok na podujatie. 
2.1.3 Zabezpečiť uvádzanie Turčianskej galérie v Martine ako spoluorganizátora podujatia na 

všetkých tlačových materiáloch podujatia i v rámci propagácie podujatia v printových 
a neprintových médiách. 

2.1.4 Zabezpečiť programovú náplň podujatia. 
 
2.2 Turčianska galéria v Martine sa zaväzuje: 
2.2.1 Poskytnúť na realizáciu podujatia bezodplatne nasledovné priestory: Sobášna sieň 

s prípravnou miestnosťou, Malá výstavná sieň a Výstavné priestory 05 – prízemie 
v Turčianskej galérii v Martine, Daxnerova 2, 036 01  Martin v termíne 02.05.2018 – 
03.05.2018 v čase od 07,30 hod. do 15,00 hod. na konanie podujatia. 

2.2.2 Vytvoriť vhodné podmienky na konanie podujatia, poskytnúť súčinnosť pri technickom 
zabezpečení podujatia podľa svojich možností. 

 
Článok III. 

Osobitné ustanovenia 
 
 
3.1 Každá zo zmluvných strán s zaväzuje určiť kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne 

zabezpečovať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.  
Kontaktnou osobou za TKS je Mgr. Monika Ondrušová, e-mail: ondrusova.tks@gmail.com, 
tel. č.: 0917 494 708. 
Kontaktnou osobou za TG je Mgr. et Mgr. art. Nina Haverl, e-mail: 
sekretariattg@vuczilina.sk, tel. č.: 043/4224 448. 

3.2 Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky 
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy. 

3.3 Podpisom tejto zmluvy TG na seba nepreberá žiadne finančné záväzky. 
3.4 V prípade vzniku škody sa zodpovednosť za spôsobenú škodu riadi ustanovením § 420 

a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
3.5 Zmluva sa uzatvára na dobu  určitú do 03.05.2018. 
3.6 Táto zmluva zaniká: 
 a) splnením predmetu plnenia zmluvy, 
 b) dohodou zmluvných strán, 

c) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu v 10-dňovej výpovednej 
lehote, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej 
strane. 

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 
4.1 Obsah zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných očíslovaných dodatkov, 

podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 
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4.2. Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia právom SR, 
najmä ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4.3 Zmluvnú strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 
v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
a súhlasia s jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v plnom rozsahu. 
Zmluva je platná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinná 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR 
v zmysle §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

4.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
dve vyhotovenia. 

4.5 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a s týmto bez výhrad súhlasia, na 
znak čoho ju dobrovoľne a vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
V Martine, dňa:  .........................   V Martine, dňa:  ......................... 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
           Mgr. Nataša Petrová             Ing. Alexandra Rybárová 
riaditeľka Turčianskeho kultúrneho   riaditeľka Turčianskej galérie v Martine 
            strediska v Martine 
 


