
ZMLUVA 

O POSKYTNUTÍ DIGITÁLNYCH REPRODUKCIÍ ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 

 

Zmluvné strany : 

 

Poskytovateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne     
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín      

Zastúpený: PhDr. Eva Ľuptáková    

Bankové spojenie:  

Číslo účtu: IBAN:   

IČO/DIČ: 36145050/2021442071     

Telefón: +421 43 5863212     

Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy: PhDr. Eva Ľuptáková 

Funkcia: riaditeľka    

Vznik: zriaďovacia listina vydaná Žilinským samosprávnym krajom č. 2002/71 zo dňa 1.4.2002   

Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

 

(ďalej len „ poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“) 

 

a 

 

Žiadateľ: IKAR, a. s. 
Sídlo: Miletičova23, 821 09 Bratislava   

Zastúpený: Ing. Valeria Malíková, členka predstavenstva 

Bankové spojenie:  

číslo účtu:    

IČO/DIČ: 00678856 / 2020313174     

Telefón: +421 2 49 104 352 

Osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy: Oľga Martonová 

Funkcia: výrobné oddelenie   

(ďalej len „žiadateľ“ alebo „zmluvná strana“)     

 

1. Predmet zmluvy 

Poskytovateľ povoľuje žiadateľovi, aby predmetné digitálne reprodukcie zbierkových 

predmetov použil v nižšie uvedenej publikácii: 

 

Autor: Jurčovič Peter 

Názov: Slovenské pranostiky na celý rok 

Vydavateľ: IKAR, a.s. 
Náklad: prvá tlač 4000 ks + prípadné ďalšie dotlače daného titulu 

 

Poskytovateľ poskytuje žiadateľovi digitálne reprodukcie diel podľa zoznamu:  
 

1. OG-O-19, Grécky maliar z konca 18. storočia, Svätý Juraj, okolo 1798, Grécko, tempera, 

drevo, 64x51,5 

2. OG-O-459, Jan Fignowski (pravdepodobne), Svätý Jakub (Mladší), prelom 18. a 19. stor., 

olej, plátno, 42x30 cm 

3. OG-O-461 Maximilián Ratskay st.: Nanebovzatie P. Márie, 2. pol. 18. stor., olej, plátno, 

83,8x67 cm 
 



 

2. Cena a platobné podmienky 

 

Cena  za použitie digitálnych reprodukcií zbierkových predmetov  je stanovená 10 EUR za 

ks, celková výška predstavuje 30 EUR. 

Cena bude uhradená na účet poskytovateľa do 7 kalendárnych dní po doručení faktúry.  

3. Podmienky zverejnenia 

Poskytovateľ poskytuje súhlas na publikovanie týchto diel v predmetnej publikácii s uvedením, že diela 

sú vlastníctvom Žilinského samosprávneho kraja v správe Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. 

Povolenie na zverejnenie na vyššie uvedené účely možno použiť aj pre všetky prípadné ďalšie 

dotlače daného titulu. 
Žiadateľ dodá  jeden výtlačok publikácie poskytovateľovi pre účely archívu odbornej knižnice. 

 

4. Záverečné ustanovenia 

 

Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomnou formou, inak sú 

neplatné. 

Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení 

podľa osobitného predpisu.  

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom 

vyhotovení. 

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

 

 

 

 

 
V Dolnom Kubíne dňa 27.2.2019 V Bratislave dňa  19.3.2019 

 

 

 

 

Poskytovateľ:                                                                         Žiadateľ:        

 

PhDr. Eva Ľuptáková                                                             Ing. Valeria Malíková 

riaditeľka OG                                                                          členka predstavenstva IKAR, a.s. 

 
 

 

podpísané v. r.       podpísané v. r. 

 

 

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

     pečiatka a podpis                                                                        pečiatka a podpis 

 

 

 

 

 


