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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
pri tvorbe ponuky regionálnej zľavovej karty
(v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov)

Zmluvné strany
1.
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:

KLASTER LIPTOV - združenie cestovného ruchu
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
PaedDr. Ján Pavlík - predseda predstavenstva
František Šoltis - podpredseda predstavenstva
IČO:
42168724
IČ DPH:
SK2022663060
Bankové spojenie:
DEXIA BANKA Slovensko
Číslo účtu:
8144791004/5600
(ďalej „Poskytovateľ" v príslušnom gramatickom tvare)
a
2.

Obchodné meno:
Liptovské múzeum v Ružomberku
Sídlo:
03401 Ružomberok, Nám.Š.N.Hýroša 10
Zastúpený:
PhDr. Iveta Zuskinová, riaditeľka múzea
Prevádzka (názov, adresa):
Múzeum liptovskej dediny Pribylina a ďalšie expozície Liptovského múzea
IČO/
00355712
IČ DPH:
2020590363
Bankové spojenie:
Dexia banka Slovensko
číslo účtu:
8339688170/5600
Kontakt:
Tel. 44 4322468
liptmuzeum@mail.t-com.sk
www.liptovskemuzeum.sk
(ďalej „Partner" v príslušnom gramatickom tvare)
Článok I
Predmet zmluvy
1.

Partner sa zaväzuje poskytovať v prospech Poskytovateľa svoj zľavnený produkt / službu špecifikovaný v Článku II, bod 1. tejto
zmluvy spojené s vytvorením ponuky regionálnej zľavovej karty LIPTOV Región Card 2012 - ZIAAA (ďalej len „LIPTOV Card"
v príslušnom gramatickom tvare) v zmysle „Všeobecných obchodných podmienok LIPTOV Región Card".
Článok II
Povinnosti a práva Partnera

1.

Partner sa zaväzuje k nasledovným prácam a úkonom v súvislosti s poskytnutím produktov spojených s vytvorením ponuky
regionálnej zľavovej karty LIPTOV Card:
•

20 % zľava z platnej ceny vstupenky platí pre prehliadku expozícií: Múzeum liptovskej dediny v Pribyline,

•

50 % zľava z platnej ceny vstupenky platí pre prehliadku expozícií: Liptovského múzea v Ružomberku, Múzeum Čierny
Orol Liptovský Mikuláš, Národopisné múzeum - Ovčiarske múzeum v Liptovskom Hrádku, Banícky dom Vyšná Boca,
Vážnica a Klopačka Liptovská Maša

1.1

Garantovať zľavy, rozsah i obsah služby na poskytnutý zľavnený produkt do ponuky LIPTOV Card v termíne platnosti LIPTOV
Card od 15.11.2011 do 30.04.2012.

1.2

Po zaškolení zástupcu partnera akceptovať počas celej doby platnosti LIPTOV Card na svojich miestach poskytnutie
zľavnených produktov zaradených do ponuky LIPTOV Card po predložení regionálnej zľavovej karty a viesť o tom evidenciu
ručne zapisovaním do formulára distribuovaného Poskytovateľom. Pri ručnej evidencii odovzdávať štatistiky využitia
zľavneného produktu v ponuke LIPTOV Card Poskytovateľovi podľa dohodnutého harmonogramu.

1.3

Umiestniť na svojej domovskej web stránke baner s vizuálom LIPTOV Card, cez ktorý Partner umožní preklik na produktovú
stránku LIPTOV Card www.visitliptov.sk.

1.4

Pravdivo informovať držiteľa karty o rozsahu a obsahu zliav na zľavnenom produkte v ponuke LIPTOV Card alebo iných
zľavnených produktov v ponuke LIPTOV Card na mieste poskytovania produktu zaradeného do ponuky LIPTOV Card.

1.5

Byť plne zodpovedný za reklamáciu služieb zo strany držiteľa karty vo vzťahu k poskytnutému zľavnenému produktu
Partnera do ponuky LIPTOV Card.
Článok III
Povinnosti a práva Poskytovateľa Klaster LIPTOV

1.

Poskytovateľ sa zaväzuje k nasledovným prácam a úkonom v súvislosti s komplexným produktom LIPTOV Card:

2.1

Zabezpečiť zaškolenie zástupcu/-cov Partnera na akceptovanie karty LIPTOV Card na mieste poskytovania zľavneného
produktu, ako aj na rozsah a ponuku služieb výletných miest a atrakcií v celkovej ponuke LIPTOV Card.
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2.2

2.3

Propagovať produkt LIPTOV Card ako celok a uverejniť popis zľavneného produktu Partnera poskytnutého do LIPTOV Card
v tlačenom „Sprievodcovi" a na produktovej web stránke podporujúcej propagáciu a predaj LIPTOV Card www.visitliptov.sk
- na úvodnej stránke LIPTOV Card podľa príslušnosti zľavneného produktu do príslušnej kategórie počas doby platnosti tejto
Zmluvy.
Poskytnúť Partnerovi maximálnu súčinnosť pri zabezpečení akceptovania LIPTOV Card jeho držiteľom a poskytnúť mu
všetky informácie potrebné pre profesionálne zabezpečenie tohto servisu.
Článok IV
Miesto plnenia zmluvy

1.

Základné práce uvedené v tejto zmluve budú vykonané v priestoroch sídla alebo Prevádzky Partnera (ďalej len „miesto
akceptácie karty"): Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, Liptovského múzea v Ružomberku, Múzeum Čierny OrolLiptovský Mikuláš , Národopisné múzeum - Ovčiarske múzeum v Liptovskom Hrádku, Banícky dom Vyšná Boca, Vážnica
a Klopačka Liptovská Maša.
Článok V
Spolupráca zmluvných strán

1.

Zmluvné strany budú úzko spolupracovať, aby Partner mohol priebežne informovať Poskytovateľa o výsledkoch
akceptovania LIPTOV Card. K plneniu tejto Zmluvy určí každá zmluvná strana svojho zástupcu (ďalej len „komunikačná
osoba") povereného právomocami nevyhnutnými k riešeniu akýchkoľvek problémov, ktoré by mohli nastať pri plnení tejto
Zmluvy. Zástupca bude zabezpečovať a udržiavať pravidelný kontakt medzi Poskytovateľom a Partnerom. Bude zodpovedný
za prenos informácií od Poskytovateľa k Partnerovi, za internú komunikáciu u Partnera.
a. Osoba poverená zo strany Partnera:
p. Somorová
b. Osoba poverená zo strany Poskytovateľa:
Marek Švárny - vo veciach technických

e-mail: marketing@liptovskemuzeum.sk

tel.: 0918-680212

e-mail: svarny@klasterliptov.sk

tel.:0917-432 212

2.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v bezodkladnom odovzdávaní všetkých
potrebných dokladov, informácii a propagačných materiálov k produktu LIPTOV Card.

3.

Zmluvné strany sú povinné po skončení zmluvy si vzájomne vrátiť veci prevzaté k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy,
najmä zvyšné propagačné a iné podporné materiály a prestať používať informácie o druhej zmluvnej strane vo svojich
materiáloch. Miestom vrátenia je sídlo Poskytovateľa.
Článok VI
Doba platnosti zmluvy

1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 15.11.2011 do 30.04.2012.

2.

Túto zmluvu je možné ukončiť iba dohodou zmluvných strán s výpovednou lehotou 1 mesiac.
Článok VII
Odmena a spôsob úhrady vzájomných záväzkov

1.

Partner sa zaväzuje za zaradenie zľavneného produktu do ponuky LIPTOV Card v zmysle Článku I zaplatiť Poskytovateľovi
odmenu za služby Poskytovateľa v prospech produktu LIPTOV Card definovaných v Článku III. tejto zmluvy vo výške: 1,00 €
s DPH (0,84 € bez DPH) za každý zľavnený produkt (každá expozícia Liptovského múzea).

2.

Partner sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi zmluvne dohodnutú odmenu uvedenú v Článku VII bod 1. na základe faktúry
vystavenej Poskytovateľom najneskôr do 15.11.2011.

3.

Faktúry vystavené Poskytovateľom podľa tohto Článku musia obsahovať všetky náležitosti stanovené právnymi predpismi.
Faktúry budú vystavené v EUR a splatné do 7 kalendárnych dní od dátumu ich vystavenia. Ak nebude príslušná faktúra
obsahovať všetky zákonné náležitosti, je Partner oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi a vyžadovať jej doplnenie.

4.

V prípade, ak sa Partner dostane do omeškania s prevodom inkasovanej sumy so započítanou províznou odmenou je povinný
uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy. Zmluvné strany vyhlasujú, že takto
dohodnutá zmluvná pokuta je v súlade s dobrými mravmi i so zásadami poctivého obchodného styku.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné strany prehlasujú, že tejto zmluve o spolupráci v celom rozsahu porozumeli, že túto zmluvu o spolupráci
uzatvárajú na základe svojej vôle slobodne, vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok, že táto zmluva o spolupráci je
v súlade s dobrými mravmi a na znak toho zmluvné strany túto zmluvu o spolupráci podpisujú.

2.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a právne účinky tejto zmluvy o spolupráci nastávajú dňom 15.11.2011.

3.

Žiadna zo strán nebude zodpovedná za neplnenie si povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, spôsobené okolnosťami mimo
jej kontroly, ktoré nemožno predvídať alebo im zabrániť, alebo zavedením legislatívy, ktorá významne komplikuje,
obmedzuje alebo zakazuje činnosti, o ktorých pojednáva táto Zmluva (ďalej „Okolnosti vyššej moci"). V prípade, že
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nastanú okolnosti vyššej moci, bude dotknutá strana bezodkladne informovať druhú stranu a prerokuje s ňou odklad výkonu
prác alebo ukončenie tejto Zmluvy.
4.

Partner podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s aktuálne platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami
Poskytovateľa, ktoré Poskytovateľ zverejňuje na svojej internetovej stránke www.visitliptov.sk. Všeobecné obchodné
podmienky platné v čase uzatvorenia tejto zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a sú pripojené v listinnej
podobe v slovenskom jazyku v prílohe č. 1 k tejto zmluve ako jej neoddeliteľná súčasť.

5.

Partner prehlasuje, že ním poskytnuté plnenie nie je zaťažené právami tretích osôb alebo strán, ktoré by plnenie
povinností z tejto zmluvy obmedzovala alebo znemožňovala.

6.

Táto zmluva a obchodné podmienky tvoria úplnú dohodu zmluvných strán a nahrádza všetky predchádzajúce ústne a
písomné zmluvy a dojednania medzi zmluvnými stranami, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy.

7.

Poskytovateľ aj Partner prehlasujú, že:
a. Poskytované zmluvné plnenie nie je zaťažené ani obmedzené právami tretích osôb, vrátane práv k duševnému
vlastníctvu (autorské právo, ochranné známky atd'.),
b. právne vzťahy k poskytovanému plneniu sú vysporiadané a v súlade s právnymi predpismi a obaja zmluvní partneri sú
plne oprávnení poskytovať plnenie podľa tejto zmluvy,
c. poskytovaním plnenia ani spoluprácou Poskytovateľa s Partnerom v súvislosti s týmto plnením, nedochádza k porušeniu
žiadnych právnych predpisov, ani rozhodnutí štátnych alebo samosprávnych orgánov,
d. V prípade, ak sa ukáže, že niektoré z týchto vyhlásení Poskytovateľa alebo Partnera nebolo v súlade so skutočnosťou,
považuje sa to za porušenie zmluvnej povinnosti Partnera.
Vzťahy zmluvných strán touto zmluvou bližšie neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka, zák. č.
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Všetky zmeny a doplnky k tejto Zmluve musia byť vykonané vo forme písomných dodatkov schválených obidvoma
zmluvnými stranami.

10.

Partner a Poskytovateľ sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré by prípadne mohli vyplynúť tejto Zmluvy, budú riešiť v prvom
rade vzájomnou dohodou. Pokiaľ dohoda nebude dosiahnutá, budú všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou
riešené súdom v Slovenskej republike v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky s miestnou príslušnosťou
v mieste sídla Poskytovateľa.

11.

Táto Zmluva sa vyhotovuje v slovepsKoŕŕľjcizyku v 2 rovnopisoch, z ktorých je pre každú zmluvnú stranu určený 1 rovnopis.

V Ružomberku, dňa

ň a ¿f. <*>V LiptovskomMkMláš'. dňa

itovské múzeum Ružomberok

Klaster Liptov - združenie cestovného ruchu
PaedDr. Ján Pavlík
František Šoltis
ť
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