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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
pri tvorbe ponuky regionálnej zľavovej karty 

(v súlade s i 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov) 

Zmluvné strany 
1. 
Obchodné meno: KLASTER LIPTOV - združenie cestovného ruchu 
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Zastúpený: Ing. Ján Pavlík - predseda predstavenstva 

František Šoltís - 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: Š.N.Hýroša 10 , 034 50 Ružomberok 

Zastúpený: PhDr. Iveta Zuskinová - riaditeľka múzea 

IČO: 35993154 

IC DPH: 2020590363 
Bankové spojenie: Dexía banka Slovensko a.s 

Číslo účtu: 8339688170/5600 
(ďalej „Partner" v príslušnom gramatickom tvare) 

Článok I 
Predmet zmluvy 

1. Partner sa zaväzuje poskytovať v prospech Poskytovateľa svoj zľavnený produkt / svoje zľavnené 
produkty špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy s názvom „Formulár pre Váš produkt" spojené 
s vytvorením ponuky regionálnej zľavovej karty LIPTOV Región Card 2011 - LETO (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: 

1.1. Prihlásiť produkt alebo produkty s nasledovnými zľavami: 
20 % zľava platí pre prehliadku expozícií: Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, Hrad Likava, 
Archeoskanzen Havránok Liptovská Mara 

50 % zľava 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, 

1.2. Garantovať zľavy, rozsah i obsah služby na poskytnutý zľavnený produkt do ponuky LIPTOV Card 
v termíne platnosti LIPTOV Card od 01.05.2011 do 14.11.2011. 
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1.3. Po zaškolení zástupcu partnera akceptovať počas celej doby platnosti LIPTOV Card na svojich 
miestach poskytnutie zľavnených produktov zaradených do ponuky regionálnej zľavovej karty 
LIPTOV Card a viesť o tom evidenciu ručne zapisovaním do formulára distribuovaného 
Poskytovateľom. 

1.4. Pri ručnej evidencii odovzdávať štatistiky využitia zľavneného produktu v ponuke LIPTOV Card 
Poskytovateľovi podľa dohodnutého harmonogramu v čase využívania LIPTOV Card. 

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

1.6. 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. 

1.7. 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 

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

1.1. Zabezpečiť zaškolenie zástupcu / zástupcov Partnera pre akceptovanie karty LIPTOV Card na 
mieste poskytovania zľavneného produktu v ponuke LIPTOV Card ako aj na rozsah a ponuku 
služieb výletných miest a atrakcií v celkovej ponuke LIPTOV Card. 

1.2. Propagovať produkt LIPTOV Card ako celok, pričom popis zľavneného produktu Partnera 
poskytnutého do LIPTOV Card uverejniť v tlačenom trojjazyčnom „Sprievodcovi" a na 
produktovej trojjazyčnej 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. 

1.3. 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 nasledujúcich expozičných priestoroch 
(ďalej len „miesto akceptácie karty"): 
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, 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, Hrad Likava, Archeoskanzen Havránok 
Liptovská Mara. 

Článok V 
Doba platnosti zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 01.05.2011 do 30.04.2011. 

2. Túto zmluvu je možné ukončiť iba dohodou zmluvných strán. 

Článok VI 
Odmena a spôsob úhrady vzájomných záväzkov 

1. Partner sa zaväzuje za poskytnutie zľavneného produktu do LIPTOV Card v zmysle Článku I 
zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za služby Poskytovateľa v prospech produktu LIPTOV Card 
definovaných v Článku III, bodoch 1.1 až 1.4. tejto zmluvy vo výške 1,- EUR s DPH (0,84 EUR 
bez DPH) za jeden zľavnený produkt a za každý ďalší zľavnený produkt v ponuke LIPTOV Card 
zaplatiť odmenu 1,- EUR s DPH (0,84 EUR bez DPH). Zmluvné strany vyhlasujú, že výška 
odmeny podľa tejto zmluvy o spolupráci je v súlade s dobrými mravmi. 

2. Partner sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi zmluvne dohodnutú odmenu uvedenú v bode 1 
Článku VII na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom najneskôr do 01.05.2011. 
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Článok VII 
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 01.05.2011. 

3. 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. 

4. Vzťahy zmluvných strán touto zmluvou bližšie neupravené sa spravujú ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

5. Všetky zmeny a doplnky k tejto Zmluve musia byť vykonané vo forme písomných dodatkov 
schválených obidvoma zmluvnými stranami. 

6. 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. 

7. Táto Zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, z ktorých je pre každú 
zmluvnú stranu určený jeden rovnopis. 

Ôiúrova 1989'<f1 

Príloha 1: Formulár pre Váš produkt 
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