ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 05/2018
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami:
TUGA n.o.
Sídlo:
Právna forma:

Daxnerova 665/2, 036 01 Martin
nezisková organizácia, zapísaná v registri Okresného úradu Žilina, odbor
všeobecnej vnútornej správy, ako nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby, pod registračným číslom NO-2/17
Štatutárny zástupca: Marián Rybár
IČO:
50978675
DIČ:
2120755362
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
(ďalej len ako „TUGA“)
Turčianska galéria v Martine
Sídlo:
Daxnerova 2, 036 01 Martin
Štatutárny zástupca: Ing. Alexandra Rybárová, riaditeľka
Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Zriaďovacia listina č. 2002/72 zo dňa 01.04.2002
Právna forma:
331 – príspevková organizácia
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
36145327
DIČ:
2020598327
Telefón:
+421 43 422 44 48
(ďalej len ako „TG“)

uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci (ďalej len „zmluva") s týmto obsahom:
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1

Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca pri realizácii denného tábora pre deti.

1.2

Termín realizácie denných táborov je: od 09.07.2018 do 13.07.2018 a od 06.08.2018 do
10.08.2018.

1.3

Miestom realizácie je Turčianska galéria v Martine, priestory 05 na prízemí a záhrada.
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Článok 2
Rozsah spolupráce, práva a povinnosti zmluvných strán
2.1
a)
b)
c)
d)
2.2

TG zabezpečí:
prístup do galérie a priestorov v termíne realizácie v čase od 7:00 do 16:00 hod.
technické vybavenie priestorov 05 pre oznámený počet účastníkov (vešiaky, stoly, stoličky)
2 hodiny denne tvorivé výtvarné dielne pod odborným vedením galerijnej pedagogičky,
čistotu v priestoroch 05, priľahlej chodbe a toaletách na prízemí (+toaletný papier)
TUGA zabezpečí:
a) súhlas dotknutých osôb s monitorovaním účastníkov tábora kamerovým systémom TG, so
spracovaním osobných údajov
b) vyhlásenie zákonného zástupcu účastníkov tábora o zdravotnom stave detí (karanténne
opatrenie, vírusové, infekčné ochorenie)
c) všetky legislatívne náležitosti týkajúce sa s organizovaním denného letného tábora,
d) materiál na výtvarné tvorivé dielne,
e) denný program
f) oznámi minimálne 7 dní vopred TG presný počet účastníkov tábora

2.3

TUGA zodpovedá za dodržiavanie vnútorných predpisov TG, s ktorými animátori tábora budú
oboznámení a to najmä:
a) Smernica o kamerovom systéme,
b) Smernica o škodách

2.4

TG nezodpovedá za škody spôsobené stratou cenných vecí účastníkov tábora.

2.5

Účastníkom tábora sa zakazuje pohyb po galérii mimo dozoru TG alebo galerijného
pedagóga.

2.6

TUGA sa zaväzuje uhradiť všetky náklady pri oprave zničeného, alebo poškodeného
majetku TG.

2.7

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.
Článok 3
Platnosť a účinnosť zmluvy

3.1

TUGA uhradí služby poskytnuté pri realizácii tvorivých výtvarných dielní TG v celkovej
sume 40,00 € (slovom štyridsať EUR).

3.2

TG vystaví faktúru vo výške 40,00 € (slovom štyridsať EUR) najneskôr
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do

31.08.2018 so splatnosťou 10 dní.

Článok 4
Platnosť a účinnosť zmluvy
4.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 10.08.2018.

4.2.

Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k podstatnému
porušeniu zmluvných povinností.

4.3

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

4.4

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

4.5

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť nasledujúcim dňom po dni
jej zverejnenia.
Článok 5
Záverečné ustanovenia

5.1

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.

5.2

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

5.3

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.

5.4

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.

5.5

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, 06.07.2018
v.r.
_______________________________
Ing. Alexandra Rybárová
riaditeľka Turčianskej galérie v Martine
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v.r.
_______________________________
Marián Rybár
riaditeľ TUGA n.o.
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