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ZMLUVA  

O POSKYTNUTÍ DIGITÁLNYCH REPRODUKCIÍ ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 

 

Zmluvné strany : 

 

Poskytovateľ: Oravská galéria     
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 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:  

Funkcia:    

Vznik: zriaďovacia listiny vydaná Ţilinským samosprávnym krajom č. 2002/71 zo dňa 1.4.2002   

Zriaďovateľ: Ţilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Ţilina 

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

 

a 

 

Žiadateľ: Spolok sv. Vojtecha spol. s r.o. 
Sídlo: Radlinského 5, 917 01 Trnava    

Zastúpený: ThDr. Ivanom Šulíkom, PhD., riaditeľom SSV 

Bankové spojenie:  

číslo účtu:   

IČO / DIČ: 31434541 / 2020391879     

Telefón: 0903 520440 

Osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy:  

Funkcia:  

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

   

1. Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy  je poskytnutie digitálnych reprodukcií zbierkových predmetov  za  

účelom vydania Katolíckeho kalendára na rok 2018.  Poskytovateľ poskytuje ţiadateľovi  

digitálne reprodukcie diel podľa zoznamu: 

 

1. OG-O-1181  Okoličiansky majster,  Zmŕtvychvstanie, 1500-1520, tempera, drevo 

(dolné pole pravého pevného krídla bývalého hlavného oltára kláštorného kostola v Okoličnom) 

2. OG- O-159  Slovenský maliar z poslednej tretiny 15.stor.,  Sv. Juraj, Zábreţ, Orava, tempera, 

drevo 
 

2. Cena a platobné podmienky 

 

Cena  za poskytnutie digitálnych reprodukcií zbierkových predmetov  je stanovená 20,00 EUR za 

kus, celková výška predstavuje 40,00 EUR.  

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

Po uhradení faktúry budú ţiadateľovi predmetné digitálne reprodukcie zaslané elektronickou 

formou. 
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3. Podmienky zverejnenia 

 

Poskytovateľ poskytuje súhlas na publikovanie týchto diel v spomínanom kalendári s uvedením, ţe diela 

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

Povolenie na zverejnenie na vyššie uvedené účely platí na jedno pouţitie v priebehu                     

dvoch kalendárnych rokov. 

Ţiadateľ dodá  dva výtlačky kalendára poskytovateľovi pre účely archívu odbornej kniţnice. 

 

4. Záverečné ustanovenia 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.4.2017 do 31.12.2018.  

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 kaţdá zmluvná strana obdrţí po jednom 

vyhotovení. 

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

 

 

 

V Dolnom Kubíne dňa 27.3.2017 V Trnave dňa  31.3.2017 

 

 

 

 

Poskytovateľ:                                                                  Ţiadateľ :        

 

PhDr. Eva Ľuptáková, v. r.  ThDr. Ivan Šulík, PhD., v. r.                                                               

riaditeľka Oravskej galérie                                              riaditeľ SSV         

 

 

 

 

 

 


