Číslo zmluvy:

výkon: 02/01

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

ORGANIZÁCIA:
Názov:
sídlo:
štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
právna forma:

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava
Ing. Jaroslav Mendel, generálny riaditeľ
00164615
2020829888
SK 2020829888
štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na
základe nového znenia zriaďovacej listiny, vydaného Ministerstvom
kultúry SR MK-2472/2016-110/8080
(ďalej len „NOC“)
a

ZMLUVNÝ PARTNER:
názov:
sídlo:
štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
právna forma:

Turčianska galéria v Martine
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
(ďalej len „TG“)
(spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

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
festivalu Scénická žatva 2018 (ďalej len „SŽ"). Predmetom zmluvy je tiež udelenie súhlasu na
použitie diel zhotovených v súvislosti s podujatím, bližšie špecifikovaných v bode 2.2 tejto
zmluvy (ďalej len „diela“).

1.2

SŽ sa uskutoční v dňoch od 29. 08. 2018 do 02. 09. 2018 v Martine.

1.3

Hlavným usporiadateľom SŽ je NOC.

Článok 2
Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1

NOC sa zaväzuje:
2.1.1 uvádzať TG ako spoluorganizátora SŽ, uvádzať logo TG na všetkých propagačných
materiáloch SŽ (programové plagáty, ideové plagáty, citylighty, bulletin),
2.1.2 umiestniť propagačné materiály TG na info- pulte festivalu SŽ v Slovenskom
komornom divadle Martin,
2.1.3 zabezpečiť pre TG propagačné materiály SŽ,
2.1.4 uviesť logo Turčianskej galérie o rozmeroch 7x2 vo festivalovom denníku SŽ, v čísle 2.
2.1.5 zabezpečiť autorskú zmluvu s lektorom a komentátorom výstavy prof. Jozefom
Cillerom.

2.2

TG sa zaväzuje:
2.2.1 na vlastné náklady sprístupniť počas celého festivalového dňa výstavu v TG v mieste jej
sídla všetkým účastníkom festivalu SŽ dňa 30.08.2018 v čase od 10:00 h. do 16,00 h.,
2.2.2 zabezpečiť dňa 30.08.2018 prednášku (komentovanú výstavu) s prof. Jozefom Cillerom
v priestoroch TG po organizačnej stránke v čase od 14:00 h. do 16:00 h. pre účastníkov
SŽ,
2.2.3 v prípade potreby poskytnúť priestory TG určené na prednášky podľa programu SŽ
2018,
2.2.4 poskytnúť NOC propagačný materiál TG najneskôr do 27. 08. 2018.
2.2.5 poskytnúť logo TG NOC v elektronickej forme vo formáte PDF najneskôr do
20.04.2018.

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 podujatia.
Článok 3
Súhlas na použitie diel
3.1 TG vyhlasuje, že je oprávnená sprístupniť diela nachádzajúce sa v priestoroch sobášnej siene
a umožniť ich použitie všetkými známymi spôsobmi použitia, najmä:
3.1.1

vyhotovenie rozmnoženiny,

3.1.2

sprístupnenie verejnosti.

3.2 TG vyhlasuje, že takýmto použitím nebudú porušené autorské práva a iné práva tretích osôb.
Článok 4
Platnosť a účinnosť zmluvy
4.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu do 30.09.2018.

4.2

Platnosť zmluvy sa skončí:
4.2.1 uplynutím doby podľa bodu 4.1 tejto zmluvy,
4.2.2 písomnou dohodou,
4.2.3 písomným odstúpením od zmluvy.

4.3

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

4.4

Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú nasledujúcim dňom po dni doručenia oznámenia o
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
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4.5

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

4.6

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR.
Článok 5
Ostatné ustanovenia

5.1

Osobami zodpovednými za plnenia tejto zmluvy sú: za NOC Martina Koval, kontakt:
............................., .............................@nocka.sk, za zmluvného partnera Alexandra Rybárová,
kontakt: ........................, ................................@vuczilina.sk.
Článok 6
Záverečné ustanovenia

6.1

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.

6.2

Ak sa akékoľvek ustanovenie zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu so všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, nepôsobí to neplatnosť
celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným
rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby
zostal zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení.

6.3

Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých TG dostane jedno (1) vyhotovenie a
NOC dve (2) vyhotovenia.

6.4

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.

6.5

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.

6.6

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.

Za NOC:
Bratislava deň 26.03.2018

Za TG:
Martin

v.r.
----------------------------------------Ing. Jaroslav Mendel
generálny riaditeľ
Národné osvetové centrum

v.r.
----------------------------------------Ing. Alexandra Rybárová
riaditeľka
Turčianska galéria v Martine

deň 10.04.2018
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