Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa Občianskeho zákona č. 446/2001 Z. z.
medzi
Zmluvnými stranami:
v

Považské múzeum v Žiline
Sídlo: Topoľová 1, 010 03 Žilina
Zastúpené: PhDr. Borisom Schubertom, riaditeľom
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Žilina
Číslo účtu: 2230-432/0200
IČO: 36145173
DIČ: 2021426110
Zamestnanec oprávnený konať vo veci realizácie zmluvy: Mgr. Peter Šimko
funkcia: historik dopravy,
v

Kysucké múzeum v Čadci
Sídlo: Moyzesova 50, 022 01 Čadca
Zastúpené: MVDr. Milošom Jesenským, PhD., riaditeľom
Bankové spojenie: dexia
Číslo účtu: 7746782100/5600
IČO: 36145076
DIČ: 2021439563
Zamestnanec oprávnený konať vo veci realizácie zmluvy: MVDr. Miloš Jesenský
funkcia: riaditeľ
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie č. 7, 02601Dolný Kubín
Zastúpené: PaedDr. Máriou Jagnešákovou, riaditeľkou
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko
Číslo účtu: 4051651100/5600
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Zamestnanec oprávnený konať vo veci realizácie zmluvy: PhDr. Martin Chmelík
funkcia: historik
a
Liptovské múzeum v Ružomberku
Sídlo: Námestie Š.N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
Zastúpené: PhDr. Ivetou Zuskinovou, riaditeľkou
Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko, a.s., pobočka Ružomberok
Číslo účtu: 8339688170/5600
IČO: 35993154
DIČ: 2020590363
Zamestnanec oprávnený konať vo veci realizácie zmluvy: Mgr. Beáta Vrlíková
funkcia: výtvarníčka

ČI. I .

Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci na príprave a realizácii putovnej
výstavy „140 rokov Košicko-bohumínskej železnice", ktorá bude pozostávať z piatich
obojstranne potlačených panelov na drevených stojanoch. Výstava bude^ zrealizovaná
v železničných staniciach na území Žilinského samosprávneho kraja - Žilina, Čadca, Vrútky,
Kraľovany a Liptovský Mikuláš, v termíne od 26. septembra 2011 do 16. januára 2012.

Č1.II
Povinnosti zmluvných strán
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich záväzkoch plnenia predmetu zmluvy:
1. Považské múzeum v Žiline sa zaväzuje:
a) vytvoriť text na panely, ktorý bude doplnený obrazovým materiálom z fondu
Považského múzea v Žiline
b) zabezpečiť grafické spracovanie panelov,
c) zabezpečiť tlač panelov,
d) vyhotoviť stojany na panely,
e) nainštalovať výstavu v železničnej stanici Žilina,
f) finančne sa podieľať rovným dielom na výrobe panelov a stojanov, to znamená 25%
spolufinancovanie z celkovej sumy,
g) po ukončení projektu zabezpečiť prevoz výstavy do priestorov Považského múzea
v Žiline,
h) propagovať výstavu v regionálnych médiách.
2. Kysucké múzeum v Čadci sa zaväzuje:
a) na vlastné náklady v dohodnutom termíne previezť výstavu zo železničnej stanice
Žilina do železničnej stanice Čadca,
b) na vlastné náklady v dohodnutom termíne previezť výstavu zo železničnej stanice
Čadca do železničnej stanice Vrútky,
c) finančne sa podieľať rovným dielom na výrobe panelov a stojanov, to znamená 25%
spolufinancovanie z celkovej sumy,
d) propagovať výstavu v regionálnych médiách.
3. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sa zaväzuje:
a) na vlastné náklady v dohodnutom termíne previezť výstavu zo železničnej stanice
Vrútky do železničnej stanice Kraľovany,
b) finančne sa podieľať rovným dielom na výrobe panelov a stojanov, to znamená 25%
spolufinancovanie z celkovej sumy,
c) propagovať výstavu v regionálnych médiách.
4. Liptovské múzeum sa zaväzuje:
a) na vlastné náklady v dohodnutom termíne previezť výstavu zo železničnej stanice
Kraľovany do železničnej stanice Liptovský Mikuláš,
b) finančne sa podieľať rovným dielom na výrobe panelov a stojanov, to znamená 25%
spolufinancovanie z celkovej sumy,

c) propagovať výstavu v regionálnych médiách.

ČI. I I I

Osobitné ustanovenia
1.
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že výstava bude evidovaná v pomocnom fonde histórie
dopravy Považského múzea v Žiline a uskladnená v jeho depozitárnych priestoroch.
V prípade záujmu ktorejkoľvek zo zmluvných strán o ďalšie vypožičanie výstavy po
skončení projektu, jej bude výstava bezodplatne odovzdaná v Považskom múzeu
v Žiline na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Ku dňu ukončenia
výpožičky zmluvná strana vráti výstavu do Považského múzea v Žiline.

ČI. I V

Platobné podmienky
1.

2.

3.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že celkové náklady spojené s výrobou panelov a stojanov
v sume 500 EUR s DPH ( slovom päťsto EUR s DPH) uhradí Považské múzeum
v Žiline.
Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú podieľať rovným dielom na spolufinancovaní
výstavy, to znamená 25 % z celkovej sumy 500 EUR s DPH ( slovom päťsto EUR
s DPH), čo činí 125 EUR s DPH (slovom stodvadsaťpäť EUR s DPH).
Finančné vyrovnanie nákladov bude partnerom projektu vyúčtované Považským
múzeom v Žiline na základe vystavených faktúr. Úhrada faktúr bude realizovaná
bezhotovostným prevodom na účet Považského múzea v Žiline.
Všetky faktúry budú k nahliadnutiu v účtovnej evidencii Považského múzea v Žiline.

ČI. V
Všeobecné a záverečné ustanovenia
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sa uskutočnia formou písomných dodatkov
odsúhlasených všetkými zmluvnými stranami.
Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
Všetky zmluvné strany pri realizácii a propagácii výstavy vystupujú ako rovnocenní
partneri.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán jeden deň po
zverejnení zmluvy na jednom z webových sídiel zmluvných strán. Názvom webových
sídiel sa rozumie - www.pmza.sk.www.oravamuzeum.sk,www.liptovskemuzeum.sk,
www, kysuckemuzeum. sk.
V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, platnosť ostatných
ustanovení ostane nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na
riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.

11.

12.
13.

V

Práva a povinnosti vyslovene neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov a ostatných ostatných platných predpisov na území Slovenskej
republiky.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis pre každú zmluvnú
stranu.
Osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej
strany a zaväzovať zmluvnú stranu svojím podpisom. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto
dohodu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená a na znak súhlasu s obsahom zmluvy ju vlastnoručne podpisujú.
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