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RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi:

Článok I.
Zmluvné strany

Predávajúci:

Liptovské múzeum v Ružomberku

Sídlo:

Š.N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

Zastúpené:

PhDr. Iveta Zuskinová, riaditeľka

IČO:

35993154

DIČ:

2020590363

Bankové spojenie:

DEXIA banka Slovensko, Ružomberok

Číslo účtu:

8339688170/5600

Zápis:

organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja

(ďalej len „Liptovské múzeum Ružomberok")

Kupujúci:

Lehotský comp., s.r.o.

Sídlo:

Kráľová Lehota 266

Zastúpený:

p.Šafaŕíková

IČO:

36420298

IČ DPH:

SK2021840051

Bankové spojenie:

Tatra banka, Lipt. Mikuláš

Číslo účtu:

2625715523/1100

Zápis:

okr.súd Žilina, oddie sro, vložka Č.15125/L

(ďalej len „Larion")

uzatvárajú túto Rámcovú zmluvu o spolupráci (ďalej len „zmluva").

Preambula
1. Liptovské múzeum v Ružomberku je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho
kraja. Má vlastivedný charakter a jeho výskumnú a zbernú oblasť tvorí územie celého Liptova, kde má
svoje pracoviská a expozície. Prioritnou úlohou múzea je starostlivosť o zbierkový fond za účelom
prezentácie a propagácie hodnôt kultúrneho, regionálneho dedičstva.
Kontaktná osoba za Liptovské múzeum Ružomberok: Ing. Naďa Somorová,
tel. č.: 044/5222485, mobil.č.: 0918680212, e-mail: marketinR@liptovskemuzeum.sk.

2. Penzión Larion ... je subjektom pôsobiacim na Slovensku v oblasti poskytovania ubytovacích,
stravovacích a doplnkových služieb o. i. v hoteloch:

Článok III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
a) Liptovského múzea Ružomberok poskytnúť klientom Penziónu Larion zľavu na vstupné do
svojich expozícií podľa Článku IV odsek 1 tejto zmluvy,
b) Penzión Larion zabezpečiť pre svojich klientov propagáciu podujatí Liptovského múzea
Ružomberok podľa Článku IV odseku 2 tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany podpisom zmluvy prehlasujú, že spolupráca je založená na vzájomnej spolupráci propagácii činnosti zmluvných strán - bezplatnou formou.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Liptovské múzeum Ružomberok sa zaväzuje:
poskytnúť klientom Penziónu Larion 10% zľavu na vstupné do svojich expozícií - Liptovské
múzeum

v Ružomberku, Hrad Likava, Archeoskanzen Havránok - Liptovská Mara, Múzeum

Čierny orol - Liptovský Mikuláš, Múzea liptovskej dediny Pribylina, Národopisné a ovčiarske
múzeum Liptovský Hrádok, Maša Liptovský Hrádok, Banícky dom Vyšná Boca, na základe
predloženia ubytovacieho preukazu klienta Penziónu Larion. Vzor preukazu klienta Penziónu
Larion je prílohou č. 1 tejto zmluvy.

2. Penzión Larion sa zaväzuje:
a) informovať svojich klientov o expozičných a programových podujatiach Liptovského múzea
v Ružomberku prostredníctvom propagačných materiálov dodávaných Liptovským múzeom
Ružomberok.
b) v prípade záujmu klientov SOREA organizovať skupinové návštevy vybraných expozícií.

Článok V.
Vznik, doba platnosti a skončenie platnosti zmluvy
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma jej zmluvnými stranami.
V prípade, že zmluvné strany nepodpíšu zmluvu v rovnaký deň, zmluva nadobudne platnosť dňom
podpisu tej zmluvnej strany, ktorá zmluvu podpísala neskôr.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu u r č i t ú - do 31.5.2012
3. Platnosť zmluvy skončí:
a) u p l y n u t í m

doby

podľa predchádzajúceho odseku 2,

b) d o h o d o u zmluvných strán - písomnou formou,
c) v ý p o v e ď o u jednej zo zmluvných strán - bez udania dôvodu, s jedno-mesačnou
výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane,
d) o k a m ž i t o u

v ý p o v e ď o u jednej zo zmluvných strán v prípade hrubého

porušenia niektorého z ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Za hrubé
porušenie sa považuje neplnenie povinností, ktoré táto zmluva ukladá zmluvným
stranám.

Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že právne vzťahy zmluvou neupravené sa budú riadiť
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi
Slovenskej

republiky

súvisiacimi

s predmetom

zmluvy.

Prípadná

neplatnosť

niektorého

z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných jej ustanovení.
2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy si budú
bezodkladne aktualizovať písomnou formou - oznámením druhej zmluvnej strane.
3.

Pre doručovanie písomností platí, že povinnosť doručiť písomnosť je splnená dňom, keď ju
adresát prevezme, odmietne prevziať alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako
nedoručenú. Písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

4. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné uskutočniť len písomnou dohodou
zmluvných strán, a to vo forme očíslovaných, písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
5. Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany poskytnú pred podpisom zmluvy a počas jej platnosti,
považujú zmluvné strany za dôverné a zaväzujú sa neposkytnúť ich tretej osobe alebo inak, čím by
poškodili obchodné záujmy a dobré meno druhej zmluvnej strany.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu. Každá zo zmluvných
strán obdrží po jednom jej vyhotovení.
7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je jej Príloha č. 1.
8. Prípadné spory súvisiace s plnením tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť
dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, sa prípadné spory budú riešiť súdnou cestou a to
príslušným súdom - Okresný súd Bratislava I., so sídlom v Bratislave, Slovenskej republiky.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu byť
touto zmluvou viazaní túto podpisujú ako prejav svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle. Podpisom
prehlasujú, že zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Prílohy:
1. Vzor ubytovacieho preukazu SOREA, spol. s r.o.

V Kráľovej Lehote, dňa 2.6.2011

V Ružomberku, dňa
\

\
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]
riaditeľka
Liptovské múzeum Ružomberok

