Zmluva o službách
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka

medzi
Objednávateľ:
Názov: SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA
Adresa: Riečna 1, 815 13 Bratislava
IČO: 00164712
DIČ: 2020829943
Účet: 7000117526/8180
Banka: Štátna pokladnica
Zastúpený: Mgr. Alexandra Kusá, PhD., generálna riaditeľka
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach zmluvy: Mgr. Marcela Lukáčová, Oddelenie galerijnej pedagogiky
a
Vykonávateľ: Mgr. Art. Kristína Baloghová Hrončeková
Adresa: Cyprichová 1, 83154 Bratislava
Rodné číslo: 805831/ 6123
Číslo OP: EA381506
Účet: 2611828818
Banka: Tatra banka
DIČ: 1026703876

za nasledovných podmienok:

1.

Predmet zmluvy
1.1. Vykonávateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa bude priebežne poskytovať odborné služby v oblasti tvorby
a realizácie animačných programov a výtvarných tvorivých dielní v súlade s platnou legislatívou Slovenskej
republiky.
1.2. Poskytovaním týchto odborných služieb pre účely tejto zmluvy sa rozumie:
1.2.1. Príprava a realizácia animačných programov a výtvarných tvorivých dielní k aktuálnym výstavám
a stálym expozíciám Objednávateľa.
1.2.2. Spolupráca na vzdelávacích programoch: Utorkový ateliér, Spoločné nedele v galérie, aktivity v rámci
Noci múzeí a galérií a na ďalších vzdelávacích podujatiach Objednávateľa.

2.

Doba plnenia
2.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2012.
2.2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2.3. Zmluvu možno vypovedať výpoveďou s výpovednou dobou. Výpoveď musí mať písomnú formu.
Výpovedná doba je pre každú zmluvnú stranu 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
2.4. Zmluvu možno vypovedať výpoveďou bez výpovednej doby pri hrubom porušení zmluvných podmienok.
Výpoveď musí mať písomnú formu. Zrušenie zmluvného vzťahu nadobúda účinnosť dňom doručenia
druhej strane.
2.5. Zrušenie zmluvného vzťahu nemá vplyv na úhradu záväzkov plynúcich z doby platnosti zmluvy.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ
GALÉRIA

Zmluva o službách

Kristína Baloghová Hrončeková

3.

Cena služieb
3.1. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej odmene za služby vykonávané za kalendárny mesiac. Odmena je
dohodnutá v Prílohe č. 1. v tejto zmluve.
3.2. Úhrada za vykonané služby bude splatná do 7 dní od doručenia faktúry zo strany vykonávateľa, súčasťou
faktúry je súpis vykonaných prác, na ktorom musí byť uvedené, za ktoré dni a aké služby boli vykonané.
3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že odmenu za služby je možné upraviť podľa rozsahu vykonávaných prác na
požiadanie Vykonávateľa alebo Objednávateľa. Úprava ceny musí byť dohodnutá vždy písomne.

4.

Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1. Vykonávateľ vykonáva predmet zmluvy priebežne počas roka.
4.2. Vykonávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať:
• Odbornú prípravu na poskytovanie odborných služieb v oblasti tvorby a realizácie animačných
programov a výtvarných tvorivých dielní.
• Realizovať a viesť animačné programy a tvorivé dielne k aktuálnym výstavám Objednávateľa pre
verejnosť.
• Spolupracovať na realizácii podujatí: Utorkový ateliér, Spoločné nedele v galérie, aktivity v rámci
Noci múzeí a galérií a na ďalších vzdelávacích podujatiach
• Plniť dohodnuté úlohy v dohodnutých termínoch.
4.3. Objednávateľ sa zaväzuje:
• Zabezpečiť prístup pracovníkov Vykonávateľa ku katalógu výstavy, odborným informáciám a textom
výstavy a kurátorskému výkladu (formou nahrávky).
• Presadzovať plnenie dohodnutých pravidiel a príslušnej internej dokumentácie inštitúcie.
• Poskytnúť Vykonávateľovi všetky potrebné podklady a doklady zabezpečujúce riadny výkon predmetu
zmluvy. Vykonávateľ má právo požiadať o doplnenie chýbajúcich údajov a dokladov, pričom
Objednávateľ sa zaväzuje mu ich v požadovanej lehote dodať.
• Bezodkladne oboznámiť Vykonávateľa so všetkými skutočnosťami súvisiacimi s jeho predmetom
činnosti, ktoré môžu mať vplyv na výkon predmetu zmluvy.
• Uhradiť dohodnutú odmenu riadne, v plnej výške a včas.

5.

Hrubé porušenie zmluvných podmienok

Pod hrubým porušením zmluvných podmienok pre účely čl. 2 zmluvy sa myslí:
5.1. Neplnenie si povinností vyplývajúcich zo zmluvy zo strany Vykonávateľa po dobu minimálne dvoch
kalendárnych mesiacov.
5.2. Neplnenie si povinností vyplývajúcich zo zmluvy zo strany Objednávateľa po dobu minimálne dvoch
kalendárnych mesiacov.
5.3. Poskytnutie informácií o Objednávateľovi, ktoré sú predmetom obchodného alebo iného tajomstva
objednávateľa a tento ich zodpovedajúcim spôsobom chráni, tretím stranám zo strany Vykonávateľa bez
výslovného súhlasu Objednávateľa.
5.4. Včasné neinformovanie Vykonávateľa o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa výkonu predmetu zmluvy
zo strany Objednávateľa, kedy týmto počínaním môže dôjsť k vzniku škody jednej alebo obom zmluvným
stranám.
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Záverečné ustanovenia
6.1. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
• Príloha č. 1: Dohoda o odmene za dohodnuté služby.
6.2. Táto zmluva môže byť menená len písomnou formou vo forme dodatkov, ktoré budú tvoriť jej
neoddeliteľnú súčasť.
6.3. Dodatok a Príloha musia byť opatrené podpismi oboch zmluvných strán.
6.4. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.
6.5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle.

V Bratislave, 16. január 2012

................................................
Mgr. Alexandra Kusá, PhD.,
generálna riaditeľka

..................................................
Mgr. Art. Kristína Baloghová Hrončeková
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Príloha č. 1: Dohoda o odmene za dohodnuté služby
1. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za služby činí 25 EUR (dvadsať eur) za jeden zrealizovaný animačný
program / tvorivú dielňu, pričom odmena zahŕňa všetky náklady Vykonávateľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti
s poskytnutím služby (príprava, realizácia, cestovné a pod.) po celú dobu trvania zmluvy (do 31. decembra 2012).
2. Odmena bude splatná na základe súpisu vykonaných prác, ktorý vystaví Vykonávateľ vždy k prvému pracovnému
dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy boli práce vykonané a doručí ho Objednávateľovi.

V Bratislave, 16. január 2012

................................................
Mgr. Alexandra Kusá, PhD.,
generálna riaditeľka

..................................................
Mgr. Art. Kristína Baloghová Hrončeková

