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Zmluva so štátom : 2021 
 

Zmluva o spolupráci  
uzavretá podľa § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s § 7 ods.7, 
písm. b), s § 9, písm. g) a s § 15, písm. d) zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 

hodnoty v znení neskorších predpisov 
                                                                                                                            

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:  
 
Názov: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 

(ďalej aj len ako „Oravské múzeum“)   
Sídlo:    Hviezdoslavovo nám. 7, 026 01 Dolný Kubín 
Štatutárny orgán:  PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka 
Zamestnanec oprávnený a poverený konať 
vo veciach realizácie zmluvy: PaedDr. Mária Jagnešáková 
funkcia:    riaditeľka 
IČO:    36145106 
DIČ:    2021437913 
IČ DPH:   SK 2021437913 
Právna forma:    
Bankové spojenie:  XXXXXX 
Č. účtu:   XXXXXX 
 

(ďalej len ako „Oravské múzeum“)  
 
a 
                                        
názov:                                Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej aj len ako „RTVS“)   
sídlo:                                  Mlynská dolina, 845 45  Bratislava  
IČO:                         47 232 480                               
IČ DPH:                        SK2023169973                               
štatutárny orgán:                PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS                              
bankové spojenie:              XXXXXX 
číslo účtu:                           XXXXXX 
právna forma:                     Verejnoprávna inštitúcia 
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.: 1922/B  
 
(ďalej len ako „RTVS“ a ďalej spolu Oravské múzeum a RTVS ako „zmluvné strany“, jednotlivo aj 
ako „zmluvná strana“)  
                                                                                  I.    

Predmet a účel zmluvy  
 1) 

      Predmetom tejto zmluvy je dohodnutá úprava práv a povinností zmluvných strán za účelom spolupráce na 
realizácii kultúrno-informačnej, vzdelávacej a prezentačnej akcie:  realizácia záznamu dňa 02.–03.10. 2021 
v priestoroch Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava - Renesančnej budovy č. 9 v Oravskom podzámku 
a Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne televíznou záznamovou technikou za účelom výroby relácie SK 
Dejiny / SK Dejiny (25,26,27,28) – IDEC: 621-2110-0057-0025,  IDEC: 621-2110-0057-0026, IDEC: 621-
2110-0057-00267,  IDEC: 621-2110-0057-0028 pre Rozhlas a televíziu  Slovenska.  

2) 
      Pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy Oravské múzeum bezodplatne sprístupní zmluvnej strane exteriérové aj 

interiérové priestory Renesančnej budovy č. 9 v Oravskom podzámku a Čaplovičovej knižnice v Dolnom 
Kubíne (ďalej len ako „Oravské múzeum“) v dňoch 02.-03.10. 2021 za podmienok podľa tejto zmluvy 
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a RTVS sa zaväzuje sprístupnené priestory použiť spôsobom a za dodržania podmienok, uvedených v tejto 
zmluve. 

3) 
Oravské múzeum upozornilo RTVS, že sprístupnené objekty sú chránené národné kultúrne pamiatky podľa 
platných právnych predpisov SR, ktorá skutočnosť vyžaduje dodržiavanie zákonom ustanovených 
podmienok a zásad, ktoré sa RTVS zaväzuje v rozsahu platných právnych predpisov pri realizácii účelu tejto 
zmluvy dodržiavať (napr. zákaz používať otvorený oheň, zákaz pritĺkať klince do steny či dreva, zákaz fajčiť 
a pod.) .  
4) 

   Zmluvné strany berú na vedomie, že RTVS použije na realizáciu predmetu zmluvy finančné prostriedky na    
   základe Zmluvy so štátom, Zmluva č. MK – 57/2017/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti       
rozhlasového   
   vysielania a televízneho vysielania na roky 2018 – 2022 a jej príslušného dodatku. 

  
II. 

Sprístupnenie, prevzatie a odovzdanie priestorov Oravského múzea 
  

1/  
Zodpovedným zástupcom RTVS, ktorý zodpovedá za prevzatie a odovzdanie sprístupnených priestorov 
Oravského múzea  (ďalej len ako „priestory“) je – Ružena Kovalčíková.  
2/  
Zodpovedný zástupca Oravského múzea – zástupkyňa  riaditeľky múzea,  odovzdá RTVS pri preberaní 
priestorov zoznam určených osôb organizačnej služby/dozoru písomne.  
3/ 
RTVS je povinný  do 4 hodín po ukončení akcie sprístupnené priestory uvoľniť, upratať všetky svoje a 
vnesené veci, odstrániť hrubú nečistotu a odovzdať priestory Oravskému múzeu.  
4/  
Priestory objektu budú sprístupnené na základe osobnej obhliadky a písomného odsúhlasenia inventárneho 
súpisu majetku, nachádzajúceho sa v týchto priestoroch, podpísaného zodpovednými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán.  
5/ 
Oravské múzeum sprístupní RTVS priestory dňa 02.10.2021 v súlade s dispozíciami, ktoré RTVS zašle 
mailom. 
6/ 
Zodpovedný zástupca RTVS odovzdá sprístupnené priestory poverenému zamestnancovi Oravského múzea 
najneskôr dňa: 03.10.2021, vrátane demontáže techniky.   
7/ 
Oravské múzeum poskytne po dobu sprístupnenia priestorov podľa tejto zmluvy pre RTVS bezodplatne:  
a) stála služba pri akcii;  
b) pripojenie k el. energii; 
c) nevyhnutnú súčinnosť pri zaujatí verejného priestranstva na parkovanie technologických vozidiel. 
      
8/  
Pri zistení vzniknutej škody, znečistení interiéru, znehodnotení , poškodení alebo strate inventára alebo 
vzniku inej škody na majetku v správe Oravského múzea,  má Oravské múzeum voči RTVS nárok na úhradu 
škody podľa vynaložených nákladov na opravu/navrátenie do pôvodného stavu, alebo, ak oprava/navrátenie 
do pôvodného stavu nie je možné, na zaplatenie finančnej náhrady za škodu v celej výške spôsobenej škody 
a RTVS sa zaväzuje túto vzniknutú škodu Oravskému múzeu nahradiť.  

  
III.  

Osobitné ustanovenia 
1) RTVS ďalej: 

a) je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok Oravského múzea a pokyny povereného 
zamestnanca Oravského múzea v sprístupnených priestoroch, najmä sa zaväzuje okamžite ukončiť 
činnosť, ktorá je v rozpore so spôsobom využívania sprístupnených priestorov, po oznámení 
zamestnancom povereným Oravským múzeom;  
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b) má právo na sprístupnenie priestorov podľa tejto zmluvy bezplatne, riadne a v súlade s účelom 
uvedeným v tejto zmluve počas dohodnutej doby, pričom je povinný sprístupnené priestory chrániť 
pred poškodením, stratou alebo zničením a nemôže ich sprístupniť inému,  

c) sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady prípravu priestorov v rámci predmetu a účelu tejto 
zmluvy,  

d) sa zaväzuje zabezpečiť organizačnú službu,  

e) sa zaväzuje užívať priestory vrátane inventára v súlade s účelom uvedeným v tejto zmluve,  

f) sa zaväzuje udržiavať čistotu a poriadok v sprístupnených priestoroch ako aj v jeho bezprostrednom 
okolí,  

g) sa zaväzuje nevykonávať takú činnosť, ktorá by hlukom, zápachom alebo inými rušivými vplyvmi 
znehodnocovala sprístupnené priestory a objekty,  

h) sa zaväzuje starostlivo dodržiavať všetky platné právne predpisy hygienického charakteru a 
protipožiarne predpisy,  

i)    sa zaväzuje neskladovať v priestoroch látky výbušné, rádioaktívne ani horľaviny,  
 nesmie zasahovať do rozvodných zariadení elektriny a vody v sprístupnených priestoroch,  

j)     sa zaväzuje vykonať likvidáciu vzniknutého komunálneho odpadu nad rámec bežného komunálneho 
odpadu na vlastné náklady najneskôr do termínu odovzdania sprístupnených priestorov,  

k)    je povinný konať tak, aby nezapríčinil alebo neumožnil spôsobenie škody na majetku v správe 
a užívaní Oravského múzea; v prípade vzniku škody spôsobenej opomenutím tejto povinnosti je 
RTVS povinný túto škodu v plnom rozsahu znášať a nahradiť zo svojho,  

l) sa zaväzuje, že nebude násilne manipulovať so zariadením v sprístupnených priestoroch; prípadné 
závady a nedostatky budú zápisnične zaznamenané, podpísané zodpovednými zástupcami oboch 
zmluvných strán a stratu alebo škodu vzniknutú na inventári, prípadne znečistenie, je RTVS povinný 
v plnej výške uhradiť,  

m) sa zaväzuje pre účely montáže vlastnej výroby využívať len úchytné body v danom priestore, ktoré 
sú súčasťou stavby,  

n) berie na vedomie, že v sprístupnených priestoroch je zakázané fajčiť,  

o) je povinný predmetné sprístupnené priestory vrátiť Oravskému múzeu v stave v akom ich prevzal, 

p) sa zaväzuje dodržiavať platné hygienické opatrenia a postupy, nariadené príslušnými orgánmi SR 
v súvislosti so zamedzením šírenia nákazy vírusom Covid-19; 

q)     prezentovať Oravské múzeum v rámci realizovanej akcie v súlade so zákonom č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. t. o telekomunikáciách .  

 
2/ Oravské múzeum je ďalej povinné:  

a) sprístupniť priestory v stave spôsobilom na dohodnutý účel uvedený v tejto zmluve;  

b) oboznámiť RTVS so spôsobom užívania sprístupnených priestorov (zimné obdobie – vykurovanie); 

c) predstaviť RTVS osobu/osoby, poverenú/é službou počas celej doby sprístupnenia priestorov;  

d) zabezpečiť trvalú prítomnosť svojho povereného zamestnanca počas doby sprístupnenia 
v sprístupnených priestoroch;   

e) po skončení doby sprístupnenia skontrolovať inventár a celkový stav sprístupnených priestorov.  
   

VIII.  
Záverečné ustanovenia  

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v súlade 
s ustanovením §47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, s ktorým zverejnením tejto 
zmluvy obidve zmluvné strany, každá jednotlivo, vyslovujú svoj súhlas.  
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2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť schválené obidvoma zmluvnými stranami a musia 
mať písomnú formu.  

3. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka SR a 
ostatnými dotknutými platnými právnymi predpismi.  

4. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží po ich 
podpísaní obomi zmluvnými stranami po jednom vyhotovení, ktoré obidve vyhotovenia majú 
platnosť originálu.  

5. Zmluvné strany, každá jednotlivo vyhlasujú, že sú oprávnení predmetom tejto zmluvy nakladať 
podľa tejto zmluvy bez obmedzenia, že si túto zmluvu riadne prečítali, tejto rozumeli, že táto 
zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, neučinenej v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaní jej obsahom ju podpisujú.  

  

 
V Dolnom Kubíne dňa                                                                            V Bratislave, dňa    

 
za Oravské múzeum:                                                                                             za RTVS: 

 
 
  
  

..........................................                                                               ..................................................  
PaedDr. Mária Jagnešáková                                                              PhDr. Jaroslav Rezník   

                riaditeľka                                                        generálny riaditeľ RTVS  

  

     

    
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                                                                                                                                                                                                                 

 
 


