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

 

I. Zmluvné strany 
 

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach  

Sídlo:  Ul. Andyho Warhola 748/36,  068 01  Medzilaborce, Slovensko 

Zastúpené: Mgr. Ľudmila Štecová, riaditeľka 

IČO: 37781405 

(ďalej len MMUAW) 

 

a 
 

Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín  
Zastúpená: PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka 
IČO: 36145050 
(ďalej len „OG“) 
 

 

II. Predmet 

 

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

ZNÁMY I NEZNÁMY ANDY WARHOL - ČLOVEK  ODNIKADIAĽ. 
 

2. Výstava sa uskutoční  v OG v Dolnom Kubíne v termíne od 07. septembra 2017 do 

19. novembra 2017. 
 

 
III.  Zabezpečenie výstavy 

 
 
1. Celé finančné krytie tejto výstavy v OG v Dolnom Kubíne, všetky náklady s ňou 

spojené vrátane prepravy, poistenia transportov, propagácie, tlače a materiálno-

technického zabezpečenia hradí OG. 

 

2. MMUAW pripraví koncepciu výstavy a bezplatne zapožičia umelecké diela a artefakty 

na výstavu v zmysle uzatvorenej Zmluvy o výpožičke umeleckých diel a artefaktov č. E 

1/2017. V rámci participovania na príprave výstavy pripraví tlačovú správu, textové 

podklady pre popisky k vystaveným dielam, zabezpečí kurátorský dohľad pri inštalácii 

výstavy a kurátorský príhovor počas vernisáže. 

 

3. OG nesie plnú zodpovednosť za stav a bezpečnosť umeleckých diel mimo priestorov 

MMUAW  na celú dobu výpožičky a zabezpečí ich proti akémukoľvek poškodeniu, 

zničeniu, strate či odcudzeniu. Výšku poistnej sumy za transporty a ďalšie podrobnosti 

upravuje Zmluva o výpožičke umeleckých diel a artefaktov č. E 1/2017. 

 

4. OG zabezpečí prepravu umeleckých diel z Medzilaboriec do Dolného Kubína a naspäť 

v dopredu dohodnutých termínoch na vlastné náklady.  

 



5. OG zabezpečí výstavné priestory na realizáciu výstavy, jej inštaláciu a demontáž. 

Všetky náklady spojené s realizáciou a otvorením výstavy hradí OG. 

 

6. Tlač propagačného materiálu (vstupeniek, pozvánok a pod.)   graficky a finančne 

zabezpečí OG na základe vizuálu, konzultovaného s MMUAW. OG sa zároveň 

zaväzuje, že vo všetkých informačných, propagačných a mediálnych výstupoch 

k výstave bude uvádzať názov: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola 

v Medzilaborciach, a názov zriaďovateľa: Prešovský samosprávny kraj, s ich logami 

a označenie © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc., 2017. 

 

 

IV. Záverečné ustanovenia 
 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú  od 21. augusta 2017 do 26. novembra 2017, to je na 

obdobie prípravy a realizácie výstavy až do termínu vrátenia zapožičaných diel do 

MMUAW. 

 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom jej zverejnenia na 

webovom sídle MMUAW. 

 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá strana obdrží  jeden 

originál. 

 

4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, podpísaných 

obidvomi zmluvnými stranami. 

 

5. Osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej 

strany a zaväzovať zmluvnú stranu svojim podpisom. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto 

zmluvu uzavreli slobodne a vážne a na znak súhlasu s obsahom zmluvy ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

 

V Dolnom Kubíne dňa 01.06.2017           v Medzilaborciach dňa 30. 05. 2017 
 
 
 
 
 
 
 

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

PhDr. Eva Ľuptáková , v. r.    Mgr. Ľudmila Štecová, v. r. 

riaditeľka Oravskej galérie   riaditeľka Múzea moderného umenia  

Andyho Warhola 

 


