
Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi

Tatra banka, a.s. 
Sídlo:
IČO:
DIC:
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
V zastúpení:

(ďalej len „Banka“)

Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 
00 686 930
2020408522

Mgr. Michal Liday, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva 
Ing. Milada Halová, riaditeľka odboru brand managementu

Slovenská národná galéria
Sídlo: Riečna 1, 815 13 Bratislava
IČO: 00 164 712
DIČ: 2020829943
IČDPH: SK2020829943
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK85 8180 0000 0070 0011 7526
V zastúpení: Alexandra Kusá, PhD., generálna riaditeľka

(ďalej len „SNG“ a pre Banku a SNG ďalej aj „zmluvné strany“)

Článok 1 
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v rámci ich 
spolupráce pri kúpe kolekcie umeleckých diel piatich (5) súčasných umelcov strednej 
generácie -  Erik Binder, Denisa Lehocká, Marko Blažo, Marek Kvetan a Milan Tittel - 
v hodnote uvedenej v bode 2.1. tejto zmluvy (ďalej len „Diela“) a propagácie Banky. Zoznam 
diel tvorí prílohu tejto zmluvy, pričom obe strany berú na vedomie, že sa postupne dopĺňa 
vzhľadom na to, že niektoré diela vznikajú „na mieru“ v rámci výstavného projektu 
s pracovným názvom „Akvizície TB“, ktorý bude realizovaný v termíne 9.12.2021 -  3.4.2022 
vo výstavných priestoroch Slovenskej národnej galérie na Nám Ľ. Štúra v Bratislave. 
Konečný zoznam diel zašle SNG Tatra banke po jeho uzavretí.
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Článok 2
Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1 Tatra banka sa zaväzuje:
2.1.1 poskytnúť SNG sumu 110 000 EUR (stodesaťtisíc eur) na kúpu Diel, a to do 15 dní 

odo dňa, v ktorom jej SNG oznámi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy podľa bodu
3.6 tejto zmluvy. Predmetnú sumu poukáže Banka bezhotovostne na číslo účtu SNG 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

2.2 SNG sa zaväzuje:

2.2.1 - uzavrieť s autormi prípadne vlastníkmi diel kúpnu aj licenčnú zmluvu 
a administratívne zabezpečiť celý akvizičný proces;

- venovať Dielam odbornú starostlivosť o ich stav a bezpečnosť, odborne spracovávať a 
vystavovať Diela -  využívať ich pre dokumentačné, odborné, výstavné a expozičné 
účely;
- spracovať sprievodnú dokumentáciu vrátane manuálu na inštaláciu Diel v spolupráci 
s autormi;
- zabezpečiť prevoz Diel;
- zrealizovať výstavný projekt s pracovným názvom „Akvizície TB“, kde budú 
jednotlivé Diela vystavené;

- propagovať diela a Tatra banku v rámci komunikačnej stratégie a výstavného plánu 
SNG.

Článok 3 
Platnosť a účinnosť zmluvy

3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. Zmluva zaniká vysporiadaním všetkých práv a povinností zmluvných 
strán z nej vyplývajúcich.

3.2 Platnosť zmluvy končí:
4.2.1 uplynutím doby podľa bodu 3.1 tejto zmluvy,
4.2.2 písomnou dohodou,
4.2.3 písomným odstúpením od zmluvy.

3.3 Od tejto zmluvy je oprávnená odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde 
k podstatnému porušeniu zmluvných povinností. Za podstatné porušenie zmluvných 
povinností sa považuje:
4.3.1 zo strany Tatra banky: nesplnenie povinnosti podľa bodu 2.1 tejto zmluvy,
4.3.2 zo strany SNG: nesplnenie povinností podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú nasledovným dňom po doručení oznámenia 
o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že písomné zásielky si budú doručovať do miesta sídla zmluvnej 
strany. V prípade, že sa písomná zásielka vráti ako nedoručená na adresu uvedenú zmluvnou 
stranou, bude sa táto považovať za doručenú, a to v deň vrátenia nedoručenej zásielky, aj 
keď sa o tom adresát zásielky nedozvedel.
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3.5 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, ktoré boli spôsobené v dôsledku nepredvídateľnej a neodvrátitéľnej udalosti alebo 
zásahom vyššej moci (napr.: prírodná katastrofa, epidémia, dopravná nehoda, meškanie 
prípadne zrušenie akejkoľvek dopravy, závažné odôvodnené prípady ako náhle ochorenie 
a pod.). V tomto prípade budú zmluvné strany hľadať nový, vzájomne výhodný termín 
uskutočnenia dohodnutého plnenia, ktorý bude predmetom dodatku k tejto zmluve.
V prípade, že zmluvné strany nenájdu nový, vzájomne výhodný termín, nemá žiadna 
zmluvná strana nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

3.6 SNG sa zaväzuje oznámiť Banke deň, kedy táto zmluva nadobudla účinnosť a to za účelom 
splnenia povinnosti Banky podľa bodu 2.1.1 tejto zmluvy. V prípade, že SNG neoznámi 
Banke nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy, Banka nie je v omeškaní so splnením svojej 
povinnosti podľa bodu 2.1.1 tejto zmluvy.

Článok 4 
Záverečné ustanovenia

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného očíslovaného dodatku 
podpísaného zmluvnými stranami.

4.3 Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Banka dostane jedno (1) 
vyhotovenie a SNG dve (2) vyhotovenia.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva 
nebola uzatvorená za nevýhodných podmienok, nebola uzatvorená v tiesni a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Za SNG: Za Banku: 

Bratislava, d ň a .........................  Bratislava, d ň a ......

Alexandra Kusá Michal Liday

Milada Halová
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