
Zmluva o vzájomnej spolupráci 

 

Zmluvné strany: 

 

autorka výstavy: Anna Petrík Nagyová 

so sídlom:   Adidovce 84, 067 32 Adidovce 

IČO:   14437783 

 

Mestské kultúrne stredisko v  Sabinove 

so sídlom:   Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 

IČO:   00 149 683 

Štatutárny orgán:  Mgr. Lucia Mihoková, riaditeľka  

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 

Číslo účtu:   SK81 0200 0000 0000 1163 2572 

(ďalej „zmluvné strany“) 

V zmysle predbeţného rokovania a v záujme šírenia informácií uzatvára Anna Petrík 

Nagyová,autorka výstavy: (NE)ZABUDNUTÉ TRAGÉDIE – mestá a obce nášho regiónu 

a MsKS v Sabinovezmluvu o vzájomnej spolupráci. 

 

1.1 

Autorka výstavy sa zaväzuje, ţe výstavu  (NE)ZABUDNUTÉ TRAGÉDIE – mestá a obce 

nášho regiónu z elektronickej podoby v nízkom rozlíšení pripraví do výstavnej formy, to 

znamená, ţe Anna Petrík Nagyová odovzdá dňa 24.04.2017definitívnu podobu uvedenej 

výstavy o deportáciách Ţidov na území dnešného Prešovského kraja a to v tejto podobe: 12 ks 

panelov o rozmere 100x70 cm, nalepených plnofarebných fólií na tvrdom podklade. 

 

1.2 

Autorka výstavy (NE)ZABUDNUTÉ TRAGÉDIE – mestá a obce nášho regiónu - Anna 

Petrík Nagyová, za symbolickú cenu 1000 eur odpredá túto výstavu MsKS v Sabinove. 

 



1.3 

Výstava ostáva depozite v MsKS v Sabinove. Zmluvné strany sa dohodli, ţe sa budú usilovať 

šíriť verejnosti informácie spracované na výstave. Termíny prezentácie si vzájomne 

odsúhlasia.  

1.4 

Na základe vzájomnej dohody, autorka výstavy Anna Petrík Nagyová si môţe bezplatne 

vyzdvihnúť z depozitu uvedenú výstavu, ak MsKS nemá v tomto termíne výstavu 

inštalovanú.  

1.5 

Autorské práva sú zachované. Nie je moţné meniť poradie panelov výstavy, ani inak ju 

upravovať bez súhlasu autorky. 

 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany za dohodli, ţe v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, ţe 

niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a 

vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa 

zaväzujú formou dodatku k tejto zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné 

ustanovenie zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbliţšie povahe 

neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch 

zmluvných strán obsiahnutú v tejto zmluve. 

 

2. Záväzkové vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník (§ 262). 

 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane 

autorka výstavy  a jeden rovnopis ostáva v MsKS v Sabinove. 

 

4. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme po ich 

predchádzajúcom schválení zmluvnými stranami. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si text zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a 

ţe tento vyjadruje ich slobodnú a váţnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 

vlastnoručnými podpismi alebo podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v 

zastúpení. 

 

 

 

 

 

 



6. Zmluvné strany berú na vedomie, ţe zmluva podlieha reţimu povinne zverejňovaných 

zmlúv v zmysle zákona § 5a zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením 

zmluvy v celom rozsahu. 

Tátozmluva sa uzatvára na dobu neurčitú 

 

V Sabinove, dňa 24. 04. 2017. 

 

 

 

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

Anna Petrík Nagyová      Mgr. Lucia Mihoková 

  autorka výstavy           riaditeľka MsKS 

 


