
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI   

uzatvorená podľa § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Turčianska galéria v Martine 

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 

(ďalej len „TG“) 

 

a 

 

Katarína Vavrová 

Adresa:        

Telefón:     

 

 

I. PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom zmluvy je spolupráca pri organizovaní výstavy  Kataríny Vavrovej 

s názvom Slovenské impresie vo výstavných  priestoroch Turčianskej galérie v Martine. 

2. Výstava sa uskutoční v termíne 14.11.2019 – 15.01.2020. 

3. Vernisáž výstavy sa uskutoční 14.11.2019 o 17:00 hod. v sobášnej miestnosti TG.  

 

II. ROZSAH SPOLUPRÁCE 

1. Turčianska galéria sa zaväzuje:  

‒ poskytnúť priestory  malej výstavnej siene a chodby pred sieňou  na obdobie trvania 

výstavy a na inštaláciu a deinštaláciu výstavy v termínoch, ktoré budú vopred 

dohodnuté e-mailom na zuzana.ivanova@vuczilina.sk;  

‒ poskytnúť zariadenia – výstavné stoly so sklom,  na vystavenie grafík malých 

rozmerov; 

‒ poskytnúť spoluprácu  výstavného technika pri inštalovaní a deinštalovaní výstavy; 

‒ zabezpečiť  sobášnu sieň na termín vernisáţe a prenájom klavíra počas vernisáţe; 
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‒ zabezpečiť hudobný program  na vernisáţi; 

‒ zabezpečiť nealko nápoje, malé občerstvenie  a stolovací servis  počas vernisáţe; 

‒ zabezpečiť predaj vstupeniek na výstavu vo vstupenkovej pokladni TG počas trvania 

výstavy; 

‒ zabezpečiť dozor  na výstave počas otváracích hodín galérie; 

‒ propagovať výstavu  na web stránke a sociálnych sieťach TG, zabezpečiť rozoslanie 

pozvánok  kontaktom v adresári TG; 

‒ zabezpečiť vytlačenie pozvánok  a plagátov  vo formáte A3 (5 ks) a A1 (3ks); 

‒ spolupodieľať sa sumou  3 000 €  (slovom tritisíc euro) na tlači katalógu  k výstave. 

Katalóg  bude vytlačený v náklade 520  ks, ktoré sa rozdelia nasledovne: 

o  pre Turčiansku galériu 300 ks, ktoré sa následne stávajú majetkom Turčianskej 

galérie; 

o  pre Katarínu Vavrovú 220 ks, ktoré sa následne stávajú majetkom Kataríny 

Vavrovej. 

‒ splniť povinnosti kniţničného zákona č. 126/215 Z.z. a zákona  o povinných 

výtlačkoch č 535/2003 Z.z.; 

‒ zabezpečiť distribúciu katalógu a predaj katalógu v priestoroch Turčianskej galérie. 

O predajnej cene katalógu v Turčianskej galérii rozhoduje riaditeľka Turčianskej 

galérie. 

‒ dodať logá na umiestnenie do katalógu. 

 

2. Katarína Vavrová vkladá do spolupráce: 

‒ kurátorskú prípravu a realizáciu výstavy, výber diel a ich prípravu na výstavu.   

‒ prítomnosť kurátora pri inštalovaní, jeho realizáciu výslednej podoby výstavy, text 

k výstave a otvorenie výstavy; 

‒ zostavenie, grafické spracovanie katalógu a uvedenie Turčianskej galérie ako 

vydavateľa katalógu; 

‒ dodanie katalógu do Turčianskej galérie najneskôr ku dňu vernisáţe výstavy; 

‒ súčinnosť pri inštalácii a deinštalácii výstavy. 

 

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom  

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom portáli Turčianskej galérie v Martine 



2. Skutočnosti neupravené toto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskej 

zákonníka v platnom znení 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch po jenom pre kaţdú zmluvnú stranu. 

4. Zmluvu je moţné meniť a dopĺňať len písomnou formou po predchádzajúcom súhlase 

oboch zmluvných strán. 

5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú podmienky zmluvy dôsledne splniť a tým zabezpečiť 

úspešný priebeh spolupráce. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, ţe si zmluvy prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 

ju podpisujú. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, ţe predmetnú zmluvu podpísali slobodne a váţne a ich 

zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

 

 

V Martine, dňa...12.11.2019.....   V .... Martine.........., dňa......12.11.2019.... 

 

 

  v.r.       v.r. 

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

Ing. Zuzana Ivanová     Katarína Vavrová 

Riaditeľka TG 

 

 

 

 


