
Zmluva o spolupráci č. 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 
medzi zmluvnými stranami: 
 
 
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši  
(ďalej len „LGPMB“)   
 
Sídlo:               Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený:  Mgr. Richardom Gregorom, riaditeľom galérie 
IČO:    36145238  
DIČ:   2021435141 
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 
IBAN:   SK29 8180 0000 0070 0047 9762  
Tel.č.:                          044/55 22 758 
Vznik:                         podľa zriaďovacej listiny vydanej Žilinským samosprávnym krajom   
                                    č. 2002/74 zo dňa 1.4.2002  
Zriaďovateľ:               Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09  Žilina 
 
a 
 
Liptovské múzeum  
(ďalej len „Múzeum“) 
 
Sídlo:               Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok  
Zastúpený:  PaedDr. Michalom Kovačicom, PhD., riaditeľom múzea 
IČO:    35993154 
DIČ:   2020590363 
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 
IBAN:   SK44 8180 0000 0070 0048 1432 
Tel.č.:                          044/432 24 68 
Vznik:                         podľa zriaďovacej listiny vydanej Žilinským samosprávnym krajom   
                                    č. 2002/77 zo dňa 1.4.2002 
Zriaďovateľ:               Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09  Žilina 
 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy medzi zúčastnenými stranami sú podmienky spolupráce pri 

každoročnej realizácii výstavy v objekte tzv. Parížovskej kúrie v Múzeu liptovskej dediny 
Pribylina (expozícia Liptovského múzea), a ich prevádzke a sprístupnení pre verejnosť. 

 
 

Čl. II. 
Záväzky zmluvných strán 

 
1. Záväzky LGPMB:  



a. na vlastné náklady zabezpečí odborné zostavenie, dovoz a realizáciu kurátorskej 
kolektívnej výstavy zohľadňujúcej podmienky v objekte, ktorá bude sprístupnená 
pre verejnosť v období od 1.7. do 30.09. príslušného kalendárneho roka, 

b. výstava bude každý kalendárny rok nová a návrh jej libreta podlieha schváleniu zo 
strany Múzea, 

c. zodpovedá za inštaláciu a adekvátne technické zabezpečenie s ohľadom na 
podmienky, možnosti a štandardy Múzea a objektu, 

d. výstavu opatrí kurátorským textom a rozšírenými popiskami k jednotlivým dielam, 
ktoré podlieha schváleniu zo strany Múzea, 

e. dodá Múzeu propagačné materiály ako plagáty a bulletiny, 
f. propaguje výstavu elektronickou formou na vlastných stránkach a sociálnych 

sieťach ako výsledok spolupráce LGMPB a Múzea, 
g. na vlastné náklady zabezpečí deinštaláciu a odvoz výstavy po jej skončení v termíne 

dohodnutom s Múzeom. 
 

2. Záväzky Múzea: 
a. podieľa sa na inštalácii výstavy v dohodnutej miere, 
b. zabezpečí výstave 24 hodinovú ochranu/elektronické a protipožiarne zabezpečenie 

v rozsahu štandardov zodpovedajúcim podmienkam Múzea liptovskej dediny 
v Pribyline, 

c. výstavu sprístupní v o svojich štandardných otváracích hodinách, 
d. výstavu propaguje elektronickou formou ako výsledok spolupráce Múzea a 

LGPMB, 
e. akékoľvek zistené nedostatky či zmeny v inštalácii koordinuje s LGPMB. 

 
 

Čl. III. 
Osobitné dojednania 

 
1. LGPMB si uplatňuje nárok na 0,1€ za platiaceho návštevníka – dospelý/základ, ktorý počas 

dohodnutého trvania projektu výstavu navštívi. 
2. Múzeum po skončení trvania výstavy doručí LGPMB štatistický výkaz počtu návštevníkov 

výstavy – dospelý/základ. Následne LGPMB vystaví Múzeu faktúru. 
3. Múzeum uhradí LGPMB uvedenú sumu na základe vystavenej a predloženej faktúry 

s lehotou splatnosti 30 dní. 
 
 

Čl. IV. 
Doba trvania dohody, ukončenie dohody 

 
1. Zmluva sa uzatvára na obdobie od 1.4.2022 do 31.12.2024. 
2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu zmeniť alebo ukončiť písomnou dohodou 

k akémukoľvek dátumu. 
3. Každá zmluvná strana môže túto zmluvu vypovedať, ak druhá zmluvná strana je 

v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek záväzku/povinnosti vyplývajúceho z tejto zmluvy 
o viac ako jeden mesiac. 

4. Výpoveď zo zmluvy musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná 
lehota je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po dni 
doručenia. 

 
 
 



 
 
 

Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Pokiaľ nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadi sa táto zmluva platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom. 
2. Zmluva je platná dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná prvým dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa §47a, odst. 1 Občianskeho zákonníka  
na webovom sídle LGPMB www.galerialm.sk a webovom sídle Múzea. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená dobrovoľne, slobodne a vážne, 
nie v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom 
ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

5. Zmeny a doplnky sú platné iba v písomnej forme a po podpísaní oboma zmluvnými 
stranami. 

 
 
 
 
 
V Liptovskom Mikuláši, .............................            V Ružomberku, ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................                    ............................................................... 
           Mgr. Richard Gregor                            PaedDr. Michal Kovačic, PhD. 

                    riaditeľ LGPMB                                          riaditeľ Liptovského múzea 
 
 


