ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
č. 002/501/2021
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:
Číslo účtu:
IČO:
36145327
DIČ:
2020598327
Telefón:
+421 43 422 44 48
Osoby oprávnené konať vo veciach realizácie zmluvy:
Mgr. Adam Galko
(ďalej len „ďalej len TG“)
a
OZ Kultúrna platforma Parta
Sídlo:
Kernova 4693/3, 036 01 Martin
Štatutárny zástupca:
Bc. Jakub Dušan Gallo
Dátum vzniku:
21. 05. 2020
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
53047087
DIČ:
(ďalej len „ďalej len OZ“)

I. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je spolupráca formou spoluorganizátorstva v rámci výstavného projektu Socha
v meste, ktorého hlavným organizátorom je Turčianska galéria v Martine a projektu Živý podstavec,
ktorého hlavným organizátorom je OZ Kultúrna platforma Parta Výstavná časť projektov bude podľa
svojho harmonogramu prebiehať v termíne júl - september 2021 v priestoroch Turčianskej galérie a vo
verejnom priestore mesta Martin.
2. Predmetom spolupráce je:
- organizovanie výstav zameraných na prezentáciu súčasného umenia (Socha v meste) a dizajnu (Ţivý
podstavec) vo verejnom priestore.
- organizovanie sprievodných podujatí k výstavám Socha v meste a Ţivý podstavec pre verejnosť.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. TG sa zaväzuje v súvislosti s organizáciou výstav Socha v meste a Ţivý podstavec:
- realizovať výstavu Socha v meste v priestoroch Turčianskej galérie v Martine;

-

prevziať odbornú záštitu nad realizáciou výstavy Ţivý podstavec;
poskytnúť bezplatne OZ priestory na organizovanie sprievodných podujatí, ktoré budú vopred
dohodnuté pred konaním výstavných projektov;
propagovať na vlastných sociálnych sieťach aktivity OZ týkajúce sa projektu Ţivý podstavec.

2. OZ sa zaväzuje v súvislosti s organizáciou výstav Socha v meste a Ţivý podstavec:
- realizovať výstavu Ţivý podstavec zameranú na prezentáciu súčasného dizajnu a architektúry vo
verejnom priestore mesta Martin;
- realizovať sprievodné podujatia k výstave Ţivý podstavec a Socha v meste, vo forme odbornej diskusie
alebo workshopu pre verejnosť a vopred prostredníctvom e-mailu (galko@vuczilina.sk) TG
informovať o harmonograme plánovaných podujatí;
- propagovať na vlastných sociálnych sieťach aktivity TG týkajúce sa projektu Socha v meste.
III. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú: začína dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy a končí dňom
31.12.2021.
2. Zmluvu je moţné ukončiť aj:
a. písomnou dohodou zmluvných strán;
b. odstúpením v prípade porušenia povinností niektorej zo zmluvných strán, ak porušujúca strana
napriek písomnému upozorneniu neplní svoje povinnosti. Odstúpenie je účinné okamihom
doručenia druhej zmluvnej strane.
3. Zánikom tejto zmluvy sa zmluvné strany nezbavujú povinnosti riadne vyrovnať všetky záväzky
vyplývajúce z tejto zmluvy.
4. Pre úpravu vzťahov, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve budú pouţité príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je spísaná v dvoch rovnopisoch z toho jeden rovnopis obdrţí TG a jeden rovnopis obdrţí
OZ.
6. Zmluva o spolupráci sa riadi a interpretuje v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Akékoľvek spory alebo nezhody vyplývajúce zo zmluvy alebo v spojení s ňou, alebo porušenie,
vypovedanie alebo neplatnosť zmluvy, sa strany v dobrej viere pokúsia vyriešiť dohodou.
7. Túto zmluvu je moţné meniť alebo dopĺňať po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, formou
písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
8. Zmluvné strany prehlasujú, ţe si Zmluvu o spolupráci pred jej podpísaním riadne prečítali, bola
podpísaná dobrovoľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, podľa ich pravej a
slobodnej vôle. Na dôkaz súhlasu s jej obsahom pripájajú oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán
svoje vlastnoručné podpisy.
9. Zmluva o spolupráci nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnia na webovom sídle Turčianskej galérie.

V Martine, dňa 21. 1. 2021
v.r.
..............................................
Bc. Jakub Dušan Gallo
OZ Kultúrna platforma Parta

V Martine, dňa 21.1.2021
v.r.
.....................................................
Ing. Zuzana Ivanová
riaditeľka Turčianskej galérie v Martine

