
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

Partneri

Liptovské múzeum v Ružomberku (ďalej LM)Námestie Š. N. Hýroša 10034 05 Ružomberok,zastúpené riaditeľom PhDr. Martinom Krupom.IČO: 35993154DIČ: 2020590363Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15,číslo účtu: 7000481432/8180.Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho krajaa
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied (ďalej AÚ)Akademická 2949 21 Nitra,zastúpený riaditeľom doc. PhDr. Matejom Ruttkayom, CSc.Pracovníci poverení konať vo veciach zmluvy:PhDr. Karol Pieta, DrSc., Mgr. Lucia Benediková, PhD.IČO: 166723DIČ: 00166723

PreambulaAÚ v rámci svojho vedeckého programu od roku 1965 vedie systematický archeologickývýskum v regióne Liptova. Terénny výskum v rámci sídliskovej aglomerácie LiptovskáSielnica-Liptovská Mara zásadne prispel k poznaniu najstarších dejín severnéhoSlovenska. Aktivity ústavu v regióne sa realizujú v súlade s aktuálne riešenými projektmi,na ktorých realizácii sa podieľajú pracovníci inštitúcie a ktoré tematicky súvisia s toutooblasťou a viaceré vychádzajú z projektu ITMS č. 26220120059 Centrum výskumunajstarších dejín stredného Podunajska. Ako výsledok dlhodobých výskumov AÚvybudoval Archeologické múzeum v prírode v Liptovskej Mare-NKP Bobrovník, hradiskoHavránok, ktorého objekty a pozemky, na ktorých sa objekty nachádzajú, previedol AÚako štátny majetok do správy LM. V zmysle predchádzajúcich zmlúv obidve inštitúciespolupracovali na prevádzke a ďalšom rozvoji tohto múzea v prírode, pričom AÚ umožnilLM využívanie pozemku v správe AÚ pre umiestnenie a prevádzku vstupného zariadenia,umožnil návštevníkom pod dozorom pracovníkov LM vstup do časti priestorov vlastnejvýskumnej stanice a zriadil tu výstavu o výsledkoch výskumu. Umožnil pracovníkom LMaj využívanie vlastného vodného zdroja a napojenie na elektrickú prípojku AÚ s tým, žeelektrická energia bude AÚ ročne refundovaná podľa stavu elektromeru LM.



Článok 1
Predmet zmluvyZmluvné strany uzatvorili túto  dohodu s cieľom zvýšiť vzájomnú kooperáciua spoluprácu pri riešení spoločných úloh archeologického výskumu v regióne Liptovavrátane rozvoja Archeologického múzea v prírode v Liptovskej Mare-NKP Bobrovník,hradisko Havránok.

Článok 2
Záväzky zmluvných strán1. Liptovské múzeum sa zaväzuje:

 pracovníkom AÚ a ním povereným osobám umožniť vstup do areálu NKPHavránok v súvislosti s vykonávaním sanačných a rekonštrukčných práca výskumných činností na pamiatkových a experimentálnych objektoch;
 uvádzať autorstvo archeologických rekonštrukcií v NKP Havránok a stavebne donich významne nezasahovať bez súhlasu AÚ;
 chrániť zariadenia AÚ a zabezpečiť kosenie, údržbu a čistenie tých častí pozemkua priestorov AÚ, ktoré po vzájomnej dohode užíva LM;
 uhrádzať AÚ adekvátnu časť komplexných nákladov za elektrickú energiuvrátane poplatkov za merače na základe odpočtu pomerného merača;
 v rámci NKP Havránok neumožniť vykonávanie výskumu a pamiatkových úpravtretím osobám bez súhlasu AÚ;
 v mediálnych i publikačných výstupoch a v textoch, ktoré vzniknú v rámcispoločných výskumných či popularizačných aktivít, resp. v rámci aktivít, kde sapriamo využíva duševné vlastníctvo AÚ a jeho zamestnancov (bývalých isúčasných), vrátane všetkých výstupov týkajúcich sa NKP Havránok i výskumovrealizovaných (bývalými i súčasnými) zamestnancami AÚ, uvádzať autorstvovýskumu, výstupov a rekonštrukcií, t. j. meno vedúceho výskumu, autorapublikačného výstupu a ako garantujúcu inštitúciu Archeologický ústav SAV;
 podieľať sa na údržbe budovy a výskumnej stanice AÚ a tu umiestnenej výstavyv priestoroch výskumnej stanice AÚ;
 udržiavať prístupovú cestu k NKP Havránok a realizovať kroky na jej skvalitnenie.2. Archeologický ústav SAV sa zaväzuje:
 garantovať odborné kvality archeologického výskumu, experimentov, ako ajrekonštrukčných a sanačných prác na NKP Havránok;
 v rámci svojich možností prispievať expertízami, podporou projektova technickými prostriedkami k údržbe a obnove NKP Havránok;
 umožniť pracovníkom LM a pod ich dozorom aj návštevníkom vstup na určenéčasti pozemku AÚ a do určenej miestnosti výskumnej stanice AÚ z dôvoduprehliadky výstavy;
 autorsky sa podieľať na projektovej príprave a obnove narušených rekonštrukciív rámci NKP Havránok;
 podieľať sa na novej koncepcii využitia celého pamiatkového areálu NKPHavránok;
 všestranne podporovať propagáciu pamiatkového areálu NKP Havránok;



 garantovať odborné kvality a autorsky sa podieľať na archeologickýchvýskumných aktivitách v regióne Liptova, kde existuje spoločný záujem obidvochzmluvných strán;
 garantovať odborné kvality a autorsky sa podieľať na vedeckýchi popularizačných výstupoch týkajúcich sa predmetu zmluvy  v prípadespoločného záujmu obidvoch zmluvných strán, resp. v prípade využitiaexistujúceho duševného vlastníctva AÚ a jeho zamestnancov (bývalých isúčasných).

Článok 3
Časové plnenieZmluva sa uzatvára na roky 2019 – 2021. Jej predĺženie a doplnenie o ďalšie body sa môžeuskutočniť formou dodatku k tejto zmluve.Vypovedať zmluvu môže každá strana bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 6mesiacov a začína plynúť odo dňa doručenia písomnej výpovede zmluvy druhej zmluvnejstrane.Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlades ustanovením §  47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v úplnom znenív Centrálnom registri zmlúv.

Článok 4
Záverečné ustanoveniaZmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch a je platná po jej podpísaní zástupcamiobidvoch strán.

V Ružomberku 2019 V Nitre 2019

PhDr. Martin Krupa, doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.,riaditeľ riaditeľ


