
 Dohoda o vzájomnej spolupráci 

medzi týmito stranami 

 

 

Názov organizácie: 

Tel – A – Wiew, s.r.o. 

Sokolská 1623 

903 01 Senec 

 

IČO: 47317493 

DIČ: 2023831777 

IČ DPH: SK2023831777 

Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, Senec 

IBAN: SK14 0900 0000 0050 4616 1590 

 

V zastúpení:  

Štatutárny zástupca: Romana Belašičová – konateľ spoločnosti 

Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy: 

Radovan Chlpoš ( podpis zmluvy je na konateľovi spoločnosti ) 

kontakt: +421 948 552 336 

 

              Ďalej len:     odberateľ 

 

 

a 

 

 

Názov organizácie: 

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava 

Hviezdoslavovo námestie 7 

026 01 Dolný Kubín 

 

IČO: 36145106 

DIČ: 2021437913 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0048 1213  

 

V zastúpení : PaedDr. Mária Jagnešáková 

Štatutárny zástupca: riaditeľ 

Zriaďovateľ: Ţilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09  Ţilina                         

Zriaďovacia listina: vydaná Ţilinským samosprávnym krajom č.2002/81 zo dňa 1.4.2002 

Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy: 

kontakt: 0435816119 

 

           Ďalej len:     poskytovateľ  

 

 



sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o vzájomnej spolupráci (ďalej len ,,dohoda“) za nasledov-

ných podmienok : 

 

Článok I. 

Predmet spolupráce 

1. Predmetom tejto dohody je vzájomná spolupráca pri zabezpečení historických prehliadok 

Oravského hradu pre klientov Odberateľa.   

2. Prehliadka  Oravského hradu prebieha individuálne alebo organizovane s lektorom. Štandardne 

prebieha prehliadka múzea organizovane s lektorom. Za mimoriadnych okolností si Poskytovateľ 

vyhradzuje právo zmeniť spôsob prehliadky. 

3. Odberateľ rezervuje prehliadku múzea pre svojich klientov na e-mail adrese 

veduca.marketing@oravskemuzeum.sk  . 

4. Rezervovaný vstup je moţné vyuţiť len počas aktuálnych otváracích hodín Oravského hradu   . 

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu otváracích hodín, o čom bude odberateľa vopred 

informovať buď telefonicky na číslo 0948 552 336, alebo e-mailom na info@tel-a-wiew.sk 

 

 

       Článok II. 

Platobné podmienky 

1. Odberateľ a Poskytovateľ sa dohodli účtovať cenu pre klientov odberateľa podľa platného 

cenníka stanoveného Poskytovateľom. 

3. Na základe rezervácie vystaví Poskytovateľ faktúru Odberateľovi. Po uhradení faktúry informuje 

Poskytovateľ klienta a rezervácia sa  stáva záväznou. 

2. Klient Odberateľa je povinný sa preukázať pred začiatkom prehliadky dokladom totoţnosti, príp. 

iným dokladom vydaným Odberateľom. 

3. Prehliadku Oravského hradu si klient Odberateľa nemôţe uplatniť na podujatia špeciálneho 

charakteru ako napr.: nočné prehliadky, koncerty a pod.  

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. a účinnosť nasledujúci 

deň po zverejnení na webovom sídle Poskytovateľa. 

2. Odberateľ a Poskytovateľ sa dohodli, ţe Dohoda o vzájomnej spolupráci sa uzatvára na dobu 

určitú do 31.12.2020 a zaniká stanoveným dohodnutým dňom medzi odberateľom 

a poskytovateľom. 

mailto:veduca.marketing@oravskemuzeum.sk


3. Túto dohodu je moţné upraviť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 

stranami. 

4. V prípade záujmu ukončenia dohody jednou zo strán je povinná tá strana, ktorá má záujem 

zmluvný vzťah ukončiť doručiť výpoveď na korešpondenčnú adresu dotknutej zmluvnej strany.  

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch pôvodných vyhotoveniach (jeden originál pre kaţdú zmluvnú 

stranu).  

 

V Dolnom Kubíne, dňa: 19.6.2020                   V Senci, dňa: 22.6.2020 

 

 

..........................................................                                                        ............................................................... 


