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ZMLUVA  

O POSKYTNUTÍ DIGITÁLNYCH REPRODUKCIÍ ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 

 

Zmluvné strany : 

 

Poskytovateľ: Oravská galéria     
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín      

Zastúpený: PhDr. Eva Ľuptáková     

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:    

IČO/DIČ: 36145050/2021442071     

Telefón:043/5863212     

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

Funkcia:    

Vznik: podľa zriaďovacej listiny vydanej 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: Spolok sv. Vojtecha spol. s r.o. 
Sídlo: Radlinského 5, 917 01 Trnava    

Zastúpený: ThDr. Ivan Šulík, PhD. 

Bankové spojenie:  

číslo účtu:    

IČO/DIČ: 31434541 / 2020391879     

Telefón: 0903 520440 

Osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy: Martina Grochálová  

Funkcia:  

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

 

Oravská galéria v Dolnom Kubíne povoľuje žiadateľovi, aby predmetné digitálne 

reprodukcie zbierkových predmetov použil v nižšie uvedenom diele: 

 

Názov: Kalendár na rok 2016 a pohľadnice 

Vydavateľ: Spolok sv. Vojtecha, Trnava 

Počet výtlačkov:1 000 ks kalendára, 10 000 ks pohľadníc 

Termín vydania: roky 2015, 2016 

1. Charakter použitia: 

Vzdelávanie/vedecké/populárno-vedecké/obchodné 

 

2. Cena: 

Cena za použitie reprodukcií zbierkových predmetov predstavuje 20 € za ks, spolu 120 €.  

Cenu žiadateľ zaplatí do 14 kalendárnych dní od prevzatia faktúry na účet poskytovateľa.  

3. Podmienky zverejnenia: 

Povolenie na zverejnenie platí na jedno použitie, na vyššie uvedené účely    v priebehu 2 

kalendárnych rokov. 
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Zmluvné strany sa dohodli a zaväzujú sa k nasledovným činnostiam: 

 

1. Oravská galéria na základe vopred dohodnutého vecného a časového harmonogramu 

poskytne na vydanie kalendára a pohľadníc digitálne reprodukcie zbierkových predmetov,  
 

a) na fotografovanie do publikácie, ktoré uskutoční fotograf poverený spoločnosťou  

b) poskytne súhlas na publikovanie týchto diel v spomínanom kalendári a materiáloch 

súvisiacich s ich propagáciou  s uvedením, že diela sú vlastníctvom Žilinského 

samosprávneho kraja, ktorý ich zveril do správy Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. 
 

2.  V prípade poskytnutia digitálnej fotografie pre účely vydania kalendára je žiadajúci subjekt povinný 

zaslať dva výtlačky publikácie pre potreby  odbornej knižnice Oravskej galérie. 

 

3 .  Súčasťou Zmluvy o poskytnutí digitálnych reprodukcií zbierkových predmetov je :  

       Príloha č. 1 – Zoznam zbierkových predmetov. 
 

4.  Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné len v písomnej podobe.  

 

5.   Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, 1 ks pre žiadateľa,  

     1 ks pre poskytovateľa. 

 

6.   Zmluvné strany podpisujú túto zmluvu na znak súhlasu s jej obsahom. 

 

 

 

 

 

 
V Dolnom Kubíne 4.2.2015  V Trnave 9.2.2015 

 

 

 

 

Poskytovateľ:                                                                  Žiadateľ :        

 

PhDr. Eva Ľuptáková                                                      ThDr. Ivan         

riaditeľka OG, v. r.                                                           konateľ, v. r.                
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PRÍLOHA Č. 1 

 

Zoznam zbierkových predmetov: 

 

1. OG-G-849  Ľudovít Fulla, Kostolík v údolí, 1963, ručný papier, kolorovaná suchá ihla, 21 x 

20,5 cm  

2. OG-G-860 Ľudovít Fulla, Dvaja pred kostolom, 1962, ručný papier, kolorovaná suchá ihla, 8,6 x 

11 cm  

3. OG-G-851 Ľudovít Fulla, Miništrant, 1962, ručný papier, suchá ihla, 7,6 x 5,7 cm  

4. OG-G-1180 Ľudovít Fulla, Námestie v Bardejove, 1938, ručný papier, drevorez, 31,5 x 39 cm 

5. OG-G-1399 Ľudovít Fulla, Notre Dame v Paríži, 1938, papier, drevorez, 44 x 35,5 cm  

6. OG-O-2099 Juraj Lauko, Vianoce, 1965, olej, plátno,  45,5 x 66 cm 

 

 

 

 


