Zmluva
o vzájomnej spolupráci
medzi

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Sídlo: 027 41 Oravský Podzámok č. 9
Štatutárny zástupca: PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
Osoba oprávnená konať
vo veciach obsahu zmluvy: PaedDr. Mária Jagnešáková
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Telefón: 043/5816119
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000481213/8180
Právna forma: príspevková organizácia
(ďalej len Oravské múzeum )

Obecný úrad Zuberec
Hlavná 289, 027 12 Zuberec
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Šiška - starosta
IČO: 315036
DIČ: 202561917
Telefón: 043/5321020
Bankové spojenie: VÚB Dolný Kubín, expozitúra Nižná
Číslo účtu: 18529332/0200

Preambula
1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé
a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú
zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri
neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane
z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

2.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú
vôľu uzavrieť zmluvu o spolupráci v nasledovnom znení.
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Čl. I
Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri technickom zabezpečení
a kontrole interiéru a exteriéru objektu zemianskej kúrie z Vyšného Kubína v areáli
Múzea oravskej dediny v Zuberci, na odbornej ochrane a bezpečnosti zbierkových
predmetov, inštalovaných v jednotlivých expozíciách MOD Zuberec, na zabezpečení
upratovania interiéru expozície a tiež na dennom sprístupňovaní expozície Oravské
zemianstvo v uvedenom objekte počas sprístupnenia expozície v rámci návštevnej sezóny.
2. Uvedené okruhy činnosti bude zabezpečovať riaditeľ MOD Zuberec, Mgr. Richard
Janoštin, celoročne.
Čl. II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Oravské múzeum poskytne Mgr. Richardovi Janoštinovi kľúč od objektu zemianskej
kúrie, ktorý v čase sprístupnenia expozície pre verejnosť (od 1. 5. – 30. 10.) bude uložený
na osobitne určenom mieste: v uzamykateľnej skrinke, riadne označený a zapečatený v
kancelárii riaditeľa v budove správy MOD Zuberec. Jeho použitie počas sprístupnenia
expozície bude viazané na zabezpečenie sprístupnenia (otvorenia a uzamknutia) expozície
Oravské zemianstvo a výstavy, ktorá je inštalovaná v jednej z miestností objektu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase, po uzatvorení sprístupnenia expozície, bude Mgr.
Richard Janoštin uvedené okruhy činnosti organizačne zabezpečovať, aby sa naplnil
zamýšľaný cieľ tejto zmluvy. Zároveň bude disponovať kľúčom od objektu pre účel
plnenia predmetu tejto zmluvy definovaný v čl. I.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady za elektrickú energiu v expozícii Oravské
zemianstvo v objekte zemianskej kúrie z Vyšného Kubína bude znášať Obecný úrad
Zuberec.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Oravské múzeum zabezpečí recipročne pre MOD
reklamnú činnosť a pri vydávaní svojich propagačných materiálov, týkajúcich sa
expozície „Oravské zemianstvo“, bude uvádzať i logo Múzea oravskej dediny
v Zuberci.

Čl. III
Doba spolupráce
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu na dobu určitú a to od 1. 5. 2022 do 1. 5. 2023.
2. Uvedenú zmluvu môže každá zo zmluvných strán vypovedať písomne v 1-mesačnej
výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení
výpovede do rúk druhej zmluvnej strany.
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Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili a na znak súhlasu
ju vlastnoručne podpisujú.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou, podpísanou
štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, ktoré by vznikli s plnením zmluvy
prednostne rokovaním.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo
zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
V Oravskom Podzámku, dňa 29. 4. 2022

–––––––––––––––––––––––
PaedDr. Mária Jagnešáková
Riaditeľka Oravského múzea

–––––––––––––––––––––––––Ing. Vladimír Šiška
starosta Obecného úradu Zuberec
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