ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
č. 127/507/2021
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“ alebo „spoluorganizátor“)
a
Štúdio Pivnica, s.r.o
Sídlo: Maše Haľamovej 21, 03601 Martin
Zastúpená: Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD., konateľ
IČO: 47 700 254
DIČ: 202 407 275
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
číslo účtu:
(ďalej len „hlavný organizátor“)
I. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri organizovaní koncertu Klasika na scéne –
venované Rudolfovi Petrákovi v Turčianskej galérii v Martine v termíne 11.10.2021.
II.

Plnenie predmetu zmluvy

1. TG poskytne:
a) zabezpečenie priestorov sobášnej siene, prípravnej miestnosti a klavíra za účelom
usporiadania koncertu dňa 11.10.2021 v čase od 16.30 do 20.00 h;
b) prípravu mobiliáru na koncert – vešiaky pre návštevníkov;
c) upratanie sobášnej siene, prípravnej siene a sociálnych zariadení pred a po koncerte;
d) propagáciu podujatia;
e) logo TG na uverejnenie na propagačných materiáloch;
f) dezinfekciu pri vstupe do galérie;

g) Turčianska galéria bude fakturovať realizačné práce vo výške:
45 € fixná zloţka
15 € / kaţdá začatá hodina prenájmu
realizačné práce budú fakturované po uskutočnení koncertu a na základe skutočnej doby
prenájmu. Turčianska galéria bude fixnú zloţku ceny prenájmu fakturovať aj v prípade, ţe
koncert bude zo strany hlavného organizátora zrušený.
2. Hlavný organizátor zabezpečí a zodpovedá za:
a) prípravu a organizáciu koncertu, komunikáciu s účinkujúcimi;
b) zabezpečenie propagačných materiálov;
c) uvedenie loga TG na propagačných materiáloch k podujatiu;
d) propagáciu podujatia;
e) zabezpečenie dodrţiavania hygienických opatrení proti ochoreniu COVID-19 na základe
vyhlášky platnej v čase konania koncertu vrátane zvolenia reţimu vstupu pre návštevníkov
koncertu a zapisovania kontaktov na návštevníkov, označenie reţimu vstupu a pod.;
f) zabezpečenie pouţívania majetku v sobášnej sieni, prípravnej sieni tak, aby nedošlo k jeho
poškodeniu, znečisteniu, zničeniu. Za prípadné poškodenie, znečistenie a zničenie zodpovedá
v plnom rozsahu hlavný organizátor;
a) zaplatenie vyfakturované realizačné práce v plnom rozsahu a v lehote splatnosti na základe
vystavenej faktúry.

1.
2.
3.
4.

III. Záverečné ustanovenia
Túto zmluvu je moţné meniť alebo dopĺňať po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán,
formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých kaţdá zmluvná strana dostane po
jednom exempláre.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, ţe táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Súčasne zmluvné strany zhodne vyhlasujú, ţe sa s touto zmluvu
dôkladne oboznámili, jej obsahu rozumejú a a v celom rozsahu so zmluvou súhlasia.

V Martine, dňa 6. 10. 2021

v.r.
.........................................................
Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD.

v.r.
.....................................................
Ing. Zuzana Ivanová

