
 
 

Zmluva o spolupráci pri usporiadaní výstavy 
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 

I. Zmluvné strany 
 
Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín  
Zastúpená: PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka 
IČO: 36145050 
DIČ: 2021442071 
Banka:  

Číslo účtu:  
 
(ďalej len „galéria“) 
 
a 
 

TOTO! – kultúrne ihrisko, o. z.  

Sídlo: Dunajská 35, 811 08 Bratislava 
Zastúpená: Mgr. Art Mária Rojková a PhDr. Ida Želinská  
IČO: 42256925  

DIČ: 2023447074  

Banka:   

Číslo účtu:     
 
(ďalej len „vystavovateľ“) 

 

II. Predmet 

 

1.Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri usporiadaní výstavy s názvom: 

Teodor Schnitzer - Muž z Divokého východu - ilustrácie, šperky 

2.Výstava sa uskutoční v Malej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne.  
3.Termín výstavy je od 12.1.2017 do 26.3.2017 a bude otvorená utorok až nedeľa od 10.00 
do 17.00 hod. 

 

III.  Zabezpečenie výstavy 
 
Galéria zabezpečí: 

1.výstavné priestory v termíne od 9.1.2017 do 28.3.2017 pre prípravu a konanie výstavy, a to: 

inštalovanie a deinštalovanie výstavy v pracovných dňoch v časovom rozmedzí od 7.30 do 

15.30; konanie vernisáže max. do 21.00 a otvorenie výstavy v bežný deň podľa otváracích 

hodín galérie (pondelok: zatvorené; utorok až nedeľa:10.00 - 17.00) ; 

2.vo vlastnej réžii dozor, upratovanie a osvetlenie výstavných priestorov galérie;  

3.transport exponátov po skončení výstavy z galérie do na vopred dohodnuté a určené miesto 

vystavovateľom;  

4.základnú ochranu vystavených exponátov na výstave formou sledovania výstavných 

priestorov bezpečnostnými kamerami, skontrolovania priestorov a riadnym uzamknutím 

vchodov;  

5.návrh a výrobu propagačného materiálu (pozvánky), jej rozposlanie na zahájenie  

6.propagáciu výstavy na vlastnom webe a ostatných dostupných médiách; 

7.priestory galérie pre konanie vernisážovej recepcie;  



 
 

 

Vystavovateľ zabezpečí: 

1.vyhotovenie koncepcie a realizácie výstavy; 

2. adjustáciu diel vystavených na výstave a ich prevoz do miesta konania výstavy;  

3.kurátorský dohľad pri inštalácii exponátov; 

4.dodanie printov s reprodukciami autorových diel; 

5. dodanie tlačovej správy; 

 

IV. Spoločné ustanovenia 

 
1.Zmluvné strany sa dohodli, že galéria poukáže na účet vystavovateľa finančné 
prostriedky vo výške 200,00 eur na krytie výdavkov na prípravu výstavy (rámovanie, 
paspartovanie, grafika) a to do 30 dní od zahájenia výstavy.  
2.Odstúpenie od zmluvy je možné z dôvodov nesplnenia povinností vyplývajúcich z tejto 
zmluvy. 

3.Platnosť zmluvy končí uplynutím doby podľa čl. III, bod 1 a splnením všetkých 
záväzkov z nej vyplývajúcich. 
4.Vystavovateľ berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v 

zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

5.Vystavovateľ berie ďalej na vedomie, že táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia.  

 

V. Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, zmluvu si pred podpisom 

prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, zmluvu podpísali slobodne a voľne.  

2. Akékoľvek zmeny a doplnky predmetnej zmluvy musia byť formulované písomne a 

podpísané obidvoma stranami.  

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú stranu, 

pričom každé vyhotovenie má rovnakú právnu hodnotu.  

 

V Dolnom Kubíne dňa 2.1.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PhDr. Eva Ľuptáková, v. r.     Mgr. Art Mária Rojková, v. r. 

riaditeľka Oravskej galérie     štatutárna zástupkyňa  

TOTO! – kultúrne ihrisko, o.z. 


