
Zmluva o spolupráci 07/2019/06 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 
1. Galéria mesta Bratislavy 

Františkánske nám. 11 
815 35 Bratislava 
zastúpená: PhDr. Ivan Jančár, riaditeľ GMB (ďalej GMB) 
IČO: 00 179 752 

bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 
č. ú.: SK 390900 0000 0050 28001091 
(ďalej len „GMB") 

a 
2. Obec J a r o v n i c e 

so sídlom 082 63 Jarovnice č. 223 
IČO:00 327 212 
Zastúpená starostom obce Floriánom Ginom 

3. Základná škola Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 
IČO 36158119 
DIČ 2021381439 
Zastúpená riaditeľom školy Mgr. Jozefom Bugnom 
Bankové spojenie VÚB a.s. Sabinov 
1634726254/0200 

Cl. I 
Preambula 

1. GMB je mestskou príspevkovou organizáciou zriadenou Hlavným mestom Slovenskej republiky 
Bratislava. Poslaním GMB je zhromažďovať, odborne spracovávať, reštaurovať, ochraňovať a 
prostredníctvom expozícií, výstav, publikácií a kultúrno-vzdelávacích aktivít sprístupňovať umelecké 
diela rôznorodým skupinám publika. 

Cl. II. 
Predmet zmluvy a Miesto realizácie 

Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán spočívajúca v realizácii výstavy - Jarovnice -
Rómska paleta,, ktorá bude od 8. apríla.2019 do 2. júna 2019 v Galérii mesta Bratislavy na II. 
poschodí Pálffyho paláca a v termíne 20. júna - 1. septembra 2019 v Slovenskom kultúrnom inštitúte 
v Budapešti. Kurátormi výstavy budú PhDr. Ivan Jančár a Mgr. Ján Sajko. 

ČI. III 
Záväzky zmluvných strán 

A. GMB sa zaväzuje: 
1. zabezpečiť - odvoz a dovoz výstavy 

- reprodukcie do katalógu 
- grafickú úpravu publikácie 
- jazykovú úpravu publikácie a preklad textov do ang. jazyka 
- tlač publikácie 400 ks náklad 
- dať ZŠ Jarovnice bezplatne 150 ks katalógov 
- tlač plagátov a bannera 

] 



2. uviesť na pozvánke a katalógu logo obce a ZŠ Jarovnice a na reklamných 
materiáloch k výstave 

3. použiť grant z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v sume 2 100,- € len 
na túto výstavu 

4. organizačné zabezpečenie výstavy: Ing. Michaela Slobodová 

B. Obec Jarovnice sa zaväzuje 
1. Zabezpečiť účasť rómskych detí na vernisáži, vrátane cesty a ubytovania 
2. Starosta obce sa zúčastní vernisáži v pondelok 8. apríla 2019 o 17.00 h v Pálffyho paláci 

C. Základná škola Jarovnice sa zaväzuje: 

1. Urobiť výber diel Mgr. Jánom Sajkom (spolu s PhDr. Ivanom Jančarom) 
2. Bezplatné zapožičanie diel na výstavu 
3. Zabezpečiť organizačne presun žiakov na vernisáž do Bratislavy a Budapešti 

Čl. IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
2. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle GMB. 
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov. 
4. Ostatné náležitosti, ktoré zmluva neupravuje, sa riadia podľa Obchodného zákonníka a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov.. 
5. Zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, pričom GMB dostane jedno vyhotovenie 

zmluvy, obec Jarovnice dostane jedno vyhotovenie a jedno ZŠ Jarovnice. 
6. Zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku. 
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu plne 

porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prostú akýchkoľvek omylov, na znak 
čoho pripájajú svoje podpisy. 

Bratislava 01.04.2019 

PhDr. Ivan Jánčár 
riaditeľ G 

Florián Giňa, 
starosta obce Jarovnice 

Mgr. Jozef Bugna 
riaditeľ Základnej školy Jarovnice 

2 


