Dodatok č. 1
k Príkaznej zmluve č. 07/2018 zo dňa 21. 03. 2018
uzatvorený podľa § 724 a nasledujúcich. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov medzi:

Príkazca:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zriaďovateľ:
Právna forma:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefón:

Turčianska galéria v Martine
Daxnerova 2, 036 01 Martin
Ing. Alexandra Rybárová, riaditeľka
Žilinský samosprávny kraj
Zriaďovacia listina č. 2002/72 zo dňa 01.04.2002
331 – príspevková organizácia
Štátna pokladnica
36145327
2020598327
(ďalej v texte zmluvy len „príkazca“)

Príkazník:
Bc. Adam Galko
bytom:
dátum narodenia:
číslo OP:
Bankové spojenie, IBAN:
št. príslušnosť:
(ďalej v texte len „príkazník“)
Príkaznou zmluvou č. 07/2018 zo dňa 21.03.2018 boli ustálené podmienky poskytnutia
kurátorských služieb súvisiacich s Bienále fantázie 2018 s názvom „Namaľuj a napíš“.

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení Článok I., bod 2, ods. 3 nasledovne:
Príkazník sa zaväzuje:
 v termíne od 01.06.2018 do 03.06.2018 urobiť riadnu kontrolu zaregistrovaných diel
a následne odovzdať správnu databázu porotcom Bienále fantázie 2018.
Daxnerova 2
036 01 Martin
Tel.: +421 43 4224448
+ 421 907 972 547

IČO 36145327
DIČ 2020598327

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

Ostatné ustanovenia príkaznej zmluvy č. 07/2018 zostávajú nedotknuté v plnom rozsahu v
platnosti a účinnosti.
Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou príkaznej zmluvy zo dňa 21.03.2018 a je
účinný dňom podpisu tohto dodatku.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
Dodatok č. 1 je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu a to po jednom
vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho
vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že
Dodatok č. 1 neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných
podmienok, ho vlastnoručne podpisujú.

V Martine, dňa 14.05. 2018

v. r.
____________________________
príkazca
Ing. Alexandra Rybárová
Turčianska galéria v Martine

Daxnerova 2
036 01 Martin
Tel.: +421 43 4224448
+ 421 907 972 547

IČO 36145327
DIČ 2020598327

v. r.
____________________________
príkazník
Bc. Adam Galko

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

