
DODATOK Č. 1 

K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI 

uzatvorenej podľa § 43 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Turčianska galéria v Martine (ďalej iba TG) 

Sídlo:     Daxnerova 2, 036 01 Martin  

Štatutárny zástupca:  Ing. Zuzana Ivanová - riaditeľka 

Zriaďovateľ:   Ţilinský samosprávny kraj 

    Zriaďovacia listina č. 2002/72 zo dňa 01. 04. 2002 

Právna forma:   331 – príspevková organizácia 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:     

IČO:     36145327 

DIČ:    2020598327 

Telefón:   +421 43 422 44 48 

 

a 

 

Súkromná základná umelecká škola A. Stodolu v Martine 
Sídlo:    Ul. Aurela Stodolu 60, 036 01 Martin 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Libuša Turicová, riaditeľka 

Dátum vzniku:  01.09.2006 

Bankové spojenie:   VUB banka, a. s. 

Číslo účtu:     

IČO:    37976303 

Zriaďovateľ školy:   

Telefón:   0915 340 135 

 

 

Dňa 25. 02. 2019 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o spolupráci, v ktorej boli 

dohodnuté podmienky týkajúce sa organizovania kultúrno-spoločenských podujatí v Turčianskej 

galérii v Martine v roku 2019. 

 

Na základe tohto Dodatku č. 1 sa mení článok II. predmetnej zmluvy a jeho znenie je nasledovné:  

 

II.    Plnenie predmetu zmluvy 

      

1. Turčianska galéria v Martine zabezpečí: 

a) priestory sobášnej siene, prípravnej miestnosti a prenájom klavíra v stanovených termínoch; 

b) propagáciu podujatia na webe a rozposielanie mailových pozvánok kontaktom TG; 
c) výstavné priestory na prízemí Turčianskej galérie v Martine pre výstavu Súkromnej základnej 

umeleckej školy A. Stodolu v Martine. 



2. Súkromná základná umelecká škola A. Stodolu v Martine zabezpečí: 

a)  prípravu programu a účinkujúcich na vernisáţach – hudobný vstup; 

b) propagáciu podujatia na webovom portáli Súkromnej základnej umeleckej školy A. Stodolu 

v Martine. 

     c) pozvánky na  koncert a výstavu  Súkromnej základnej umeleckej školy A. Stodolu v Martine. 

 

3. Súkromná základná umelecká škola A. Stodolu v Martine sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť počas svojich podujatí  pouţívanie majetku v sobášnej sieni, prípravnej sieni tak, 

aby nedošlo k jeho poškodeniu, znečisteniu, zničeniu. Za prípadné poškodenie, znečistenie 

a zničenie zodpovedá v plnom rozsahu Súkromná základná umelecká škola A. Stodolu 

v Martine. 

 

 
 

Ostatné ustanovenia uzavretej Zmluvy o spolupráci, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, 

zostávajú v platnosti bez zmeny.  

  

Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o spolupráci zo dňa 25.02.2019  a nadobúda 

platnosť dňom  podpisu. 

 

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, ţe tento dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. Súčasne zmluvné strany zhodne vyhlasujú, ţe sa s týmto Dodatkom č. 1 

dôkladne oboznámili, jeho obsahu rozumejú a v celom rozsahu s Dodatkom č. 1 súhlasia. 

 

 

V Martine, 28.03.2019 

 

 

 

.........................................................           ..................................................... 

Mgr. Libuša Turicová              Ing. Zuzana Ivanová 

    riaditeľka SZUŠ         riaditeľka TG 

 


