čisb zmlu

ZMLWA 0 SPOLUPRAcl
uzavretá v zmysle 5 269 ods. 2 zákona Č. 5i3/iggi Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších
pľedpisov
(ďaiej ien „zmLUvad)

ČL i. Zmluvné stľany

Obchodné meno:
Právna forma :
Sidlo:

Zapi'saná:

ŽeLezničná spoLočno§ť SLovensko, a. s.
akciová spoLočnost'
Rožňavská i, 83Ž 72 BratisLava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisbva 1,
oddieL: Sa, vložka Č.: 3497/8

štatutámy oľgán:

predstavenstvo

v zastúpeni:

lng. Roman Koľeň. predseda predstavenstva
lng. KaroL Martinček, čLen predstavenstva

Osoby oprávnené
na podpis Zmluvy:

lng. Karol Martinček, riaditeL' úseku obchodu
JUDr, Michal Adamík. poverený riadite[ sekcie obstarávania a nákupu

IČO:

35 gu 939

DIČ:

2021920076
SK2021920Ô76

lč DPH:

(ďalej len „ZSSK')

a
Obchodné meno:
Právna forma:

Oravské múzeum PavLa Országha HviezdosLava

Zapisanä:

prispevkovä organizácia
Oravský Podzámok 9, o27 4i Oravský Pcidzámok
v Registri organizäcii Štatistického úraclu Slovenskej republiky

Osoba oprávriená na
p,odpiszmluvy:
lco:

PaedDr. Mária Jagnešáková, riadite(ka múzea
36145106

Sidlo:

20211437913
DIČ:
{dálej m ®Partneľ" alebo "MUZEUM")
(ZSSK a Partner spolu dälej len ®zmluvné stľany" alebo osobitne .zmmvná stľaľia")

čL 2. NáLežitošti ZmLuvy

Ž,i
2.i.i

PredmetzmLu\ní:
Predmetom tejto zm[uvyje vymedzenie práv a povinnosti zmLwných strán pri poskytovani
zliav za služby poskytované Paľtnerom (dák3j Len wpredmet ZmLuvy").

a.z

Zäväzky zmLwných strán:

Záväzkv Partnera
2.2,i

Pariner sa na zäklade tQjto zmluvy zaväzuje:
a) poskytnúť ztävu vo výške 2o% z aktuáLnej cennikovqj ceny vstupného na pľehLiadku
Oľavského hľadu ,Zäkladný okľuh" pľe dospelé osoby a deti do ff rokov,
b) propagovať zľävu uvedenú v pod pism. a) tohto bodu tohto čLánku Zmluvy na svQiej
inteľnetovqj stránke a ,inou vhodnďJ formou,

2.2uZbvauvedenávbode2.2.ipĺsm.a)tohtoČLánkuZmwbudeposkytnutánazäkbde
predloženiajednéhoznas[edujúcichdruhovpbtnýchcestovnýchdokbdovZSSK
luv\J\+ stanicou
Pt^^,1,\ ,--. Oravský
_ ' _' _ _:' .`Podzámok:
, .-::T`,: : r`w _._.-r.n`.i JnL±n:rôt`ľ*:n+I
s cie[ovou
sieťovýcestovnýlistokMAXIKLA5Wprenosný/neprenosny.
a)
b) preukazJUNIORRAILPLUS,KLASIKRAILPLUS,SENIORRAILLPLUS.

c)

produkt SKU PI NA.

d)

cestovnýlistokobyčajnécestovné,cestovnýlistoknabezpbtnúprepravu,
Železničný preukaz ZSSK. Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a s a Železnic
Slovenskej republiky,

e)

22.i2 Z[ava uvedenä v bode 2.2i písm, a) tohto čLänku Zmw sa nevzt'ahuje na prehuadku
Oravského zämku .Malý okruh. a .Ve[ky okruh".

2.22 g##dzebtveát:vze=leunť zvažaáu:e2„ P,Sm a, tohto čbnku Zmhw na SVoJeJ
b, iž:t5:nteÉg#esrt::invkzeo=žši:gkýčäÁ dokladov zssK a vzor že,ezničných preukazov zssK
uvedenýchvbode2.2.iitohtoČLánkuZmluvyvelektronickejforme.

2:3.i ažB#g::g::ZE:#na dobu určitútio do 3o.o6.2o24
2.4

riadi ustanoveniami článku 6 časti 8 Zmlwy.
1

2.4.1

2.4.2

_

,_

.

upLynutim 7

\,-111\\,
` ,r-_ _
#g::gä:atveJžg?sTtľ%áärlág'4usčt,aánnokvueláaäásiimänžňruuj;-'äa=tanú
•..-.- L` J.^: ^,1^ Hň5 rl^riičónia výbovede druhej Zmluvnej Strane.

(siedmich)dniododňad-oručeniavýpovededrunejzmiuvriejbiĺdiit=.

2.5

Egg3šiES=#%;`Evasamčikovä.veduca.marketing@oravskemuzeum.skwi4358%%

2.5.1

2,5.2

z.6
2,6.1

2.6.2

ZaZSSK:lng,AnnaMaruškinová,maruskinova.anna@slovakrailskf+42igiio5333o

A±±!er±±še±!apieJ±ĺ§ggns±ĺi viezdosbva.

Oravský Podzämok g, 027 4i Oravský

Podzámok
ZSSK: Železničná spoločnost. SLovensko, a.s., úsek obchodu. sekcia marketingu. 00MP,
PhDr.JankaGregušovä,vedúcaoddeleniaobchoduamimoriadnychpreprävRožňavskäi,
832 72 Bratislava

§žäaE:3g:::gĹy berú na vedomie, že neoddelite,.nou súčasťou tejto Zm„ je Čast 8

2.7.2

Zmhwktoräobsahujebližšiuúpravuprävapovinnosti.zmluvnýchstrán,súsjejobsahom
oboznámené a súhLasia s nim.
VpripaderozporumedzitextomZmluvyvtejtočastiAatextomuvedenýmvZmluvečasti
8,budemaťprednost'textZmluvyčastiA.

2.8

Štyľ"h(4)vyhotoveniach,zktoľýchkaždá

ž;=[L=jäSfiäiäúäTnäv-siovenskomjazykuvštyr%""ymiw-i

ZmluvnástranapripodpisetejtoZmluvyobdržídve(2)vyhotovenia.

2.9 VšetkyprávaapovinnostivyplývajuceztejtoZmlwyprechádzajúajnaprávnychnästupcov
EEgZmlwných strän,
Spracovatel.:mgAnnaMaruškirľová.obchod#nýmanažér,SeM

---~ -------------- nasleduje podpisová strana -------------------

PodpisovástľanakZmluveč.38/2o22-SeMospotupľáci

Partneľ: :

VC}NďNskompuĺ+ďämkJu`dfm@.#Ť.S,ffi#ĺ

V Bratislave, dňa:

•`±;:;+;š"=š,#i.,,:SS,isň;:i!.kJ+

riaditel' úsek obchoclu
Železničnä oločnosť Stovensko, a. s.

:i#ts%ría:::ríi:Jam#eost::ľe:dosbva

3

veľzia 1/2020

i. Definicie a výkladové pľaviduI
Nas[edujúce slovä a/alebo slovné spojenia uvedené v Zmluve 5 velkým začiatočným pismenom
majúvZmluvevakomko[vekgramatickomtvarenasledovnývýznam:
Odmena-peňažná suma dohodnutá Zmluvnými stranarni v zm[uve ako peňažné protiplnenie,
ktoré je jedna zmluvná strana povimä zaplatit. druhej zmLuvnej strane za riaclne a včasné plnenie
jej zmluvných povinnosti uvedených v časti A Zmluvy,
Dôvemé informácie i všetky a akékol.vek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty alebo
akékorvek iné informácie. bez ohl.adu na formu ich zachytenia týkajúce sa obsahu ZmLuvy ako aj
akéko[vek informácie. ktoré sa týkajú zamestnancov a iných oprávnených osôb Zmluvných strán
vzmysleustanovenizákonaoochraneosobnýchúdajovaozmeneadoplneniniektorýchzákonov.
Faktúra- pisomný dokument s näležitosťami stanovenými a požadovanými všeobecne zäväznými
právnymipredpismiSlovenskejrepublikyvyhotovenývsúladesoZmluvou,nazákbdektoréhoje
Zmluvná strana povinná zapbtit druhej Zmluvnej strane peňažnú sumu uvedenú na Faktúre.
Faktúra obsahuje odkaz na Zmluvu a čislo investičnej akcie.

Kontaktné údaje - údaje Zmluvných strän. na ktoré sa oznamujú a/alebo doručujú akéko[vek
oznámenia. Žiadosti. požiadavky, návrhy, súhlas/nesúhkis, schválenie/odmietnutie schvälenia,
výpovedealeboakákol'vekinákomunikäciapreclpokLadaná,vyžadovanäa[ebopovolenáZmluvou.

Korešpondencia - akéko[vek oznámenie, Žiadost', požiadavka, návrh. súhlas/nesúhk]s,
schválenie/odmietnutleschválenia,výpoveď,aleboakáko[vekinákomunikácia.alevždywjadrené
vpÍsomnejpodobe.NaúčelytejtoZmluvysazapisomnúkorešpondenciurozumieajElektronická
komunikácia,
Občiansky zákonnik -znamená zákon č, 4o/ig64 Zb.' Občiansky zäkonnik v zneni neskoršich
predpisov.

Obchodný zákonnik - znamená zäkon č. 5i3/iggi Zb, Obchodný zäkonník v zneni neskoršĺch
predpisov,

Pľacovný deň - znamená deň, ktorý nie je sobotou, ani dňom pracovného pokoja ani dňom
pracovného voťna v Slcwenskej repubuke.
Zákon o DPH -zákon č. 222/2oo4 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoršich pľedpisov

Zákonoochľaneosobnýchúdajov-zákonČ,i8/2oisZ.z.oochľaneosobnýchúdajovaozmene
a dopLneni niektorých zákonov

2, ÚčEL ZMLUVY
2.i Účelom tejto Zmluvy je upraviť práva a povinnosti zmluvných strän pri realizäcii predmetu
zmluvytak,abyjehonaplnenieviedlokspoluprácivýhodnejaúčelnejpreobezmluvnéstrany.
Táto zmluva vychädza zo zásady vzájomnej výhodnosti pre obidve zmluvné strany, ich
korektného konania, z dodržiavania zásad poctivého obchodného styku s prihliadnutim na
všeobecné obchodné zvyklo,sti.
S

3, ODMENA, SPLATNOSŤ, PLATOBNÉ PODMIENKY
3.i Pokja[ je zmluvná strana pod[a Častj A tejto Zmluvy povinnä uhradit. druhej zmluvnej strane
Odplatu, bude tak vykonané na záktade faktúry vystavenej druhou zmluvnou stranóu,
Podkladom pre vyhotovenie faktúry budú údaje o spósobe výpočte odplaty (t.j. uvedenie
množstva predaných/dodaných tovarov alebo služieb. ktoré sú preclmetom Zmluvy, aLebo
početposkytnutýchzliavpodl'atejtoZmluvy,príp.výškadohodnutejprovízieadosiahnutýobrat).

3.2 Zmluvná strana, ktorá ma nárok na odpbtu za základe tejto Zmluvy vystaví faktúru a doruči ju
clruhej zmluvnej strane v lehote najneskór 5 (päť) dní odo dňa jej vystavenia.
3`3 Lehota splatnosti faktúryje 30 (tridsať) dni odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.

3.4 Za uhradenie faktúry sa považuje deň. v ktorom bude fakturovaná suma odpisaná z účtu
Zmlwnej strany na účet tej zmLwnej strany ktorá faktúru vystavila. Splatnosť faktúry sa počita
odo dňa jej vystavenia. V prípade. Že deň splatnosti pripadne na deň pracovného vol.na alebo
pľacovného pokoja faktúra je splatná nasLedujúci pľacovný deň
3.5 Pri omeškani niektorej zo zmluvných strán sozap[atenim úhrady je druhá zmLuvná strana
oprävnenä účtovat. Úrok z omeškania vo výške podffi ustanoveni § 36g ods. 2 0bchodného
zákonnika, a to za každý deň omeškania až dojej zaplatenia.

3.6 Dohodnutá odmena poclra tejto ZmLuvyje uvedené bez DPH. K odmene bude účtovaná DPH
v zmysle ustanovení zákona o DPH platnä v Čase uskutočnenia zdanitel`ného plnenia.
3.7 Partner sa zaväzuje vysporiadat' svoj záväzok na DPH z faktúry voči správcovi dane v zákonom
stanovenej lehote. V pripade nesplnenia tejto povinnosti voči správcovi dane a näsledného
núteného ručenia ZSSK za túto DPH, sa Partner zaväzuje z titulu nährady Škocly uhradiť ZSSK
túto DPH v plnej výške do desiatich dni od doručenia jej vyúčtovania Paľtnerovi. ZSSK zároveň
môže fakturovať Partnerovi zmLuvnú pokutu vo výške o,o3 °/o zo sumy DPH uhradenej ZSSK
sprävcovi dane namiesto Parhera, a to za každý deň omeškania s touto zákonnou povimost'ou
Partnera voči správcovl dane, Za deň omeškania sa považuje deň nasledujúci po dni, kedy boli
peňažné prostriedky vyplývajúce zo zäväzku na DPH voči sprävcovi dane namiesto Partnera
poukázané v prospech správcu da.ne až do dňa zapLatenia (t.j, pripísania na účet) ZSSK. Pre
vylúčenie pochybnosti` zaplatenie zmluvnej pokuty neobmedzuje právo ZSSK domáhať sa
náhrady Škody spôsobenej porušenim povinnosti zabezpečených zmluvnou pokutou, a to
v ce[om rozsahu vniknutej Škody (i nad rämec výšky zmluvnej pokuty).

Náležitost! faktúľy
3.8 Faktúra musi obsahovat. näležitosti v zmysle zäkona Č. 222/2oo4 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorši'ch predpisov. V pripade. že faktúra preukázatel.ne nebude obsahovať uvedené
náležitosti.druhäzmtuvnástranajeoprávnenájuvrätiťr`aprepracovanievLehotedo5{piatich)
dni od dňa jej doručenia. inak sa má za to. že faktúra má požadované náležitosti. Vtakom
pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť

dňom vystavenia novej prepracovanej faktúry, to neplati. ak sa preukáže, že faktúra bob
druhou stranou vrátená neoprävnene.
3g Faktúra bude vystavená a uhradená v mene EUR.
3.io ZSSK požaduje uviest. vo faktúre:
• Čislozmlwy'

•
•

meno zodpovedného zamestnarica vystavovate[a
údaj pre zúčtovanie faktúry (objednávka v sApe)

ako aj všetky ďaw;ie náležitosti podl'a tejto ZmLuvy.

4. ĎAĽšlE ZÁVAZKY ZMLUVNÝCH STRÁN

4.i Zmluvné strany sa zaväzujú vhodnou formou propagovat. predmet tejto Zmluvy, ako aj
vzäjomnú spolupľácu dohodnutú v tejto Zmluve. Partner sa zaväzuje v súvislosti s predmetom
2

tejtoZmwuvádzaťapropagovat'ZSSKakojehopartnera,zatýmtoúčelomPartnerumiestri
logoZSSKvovšetkýchthčovýchapropagačnýchmateriálochtýkajúcichsapredmetuplnenia.
4.2Zmluvnéstranysazaväzujúinformovat'opredmetezmluvynainternetovýchstránkachZSSK
(www.slovakrail.sk)aintemetovejstránkePartnerasakti'vnymodkazomnaintemetovústränku
druhého zmluvného partnera.
5. LICENČNÁ ZMLUVA

5,i

Partner berie na vedomie` že logo a logotyp ZSSK. ktoré budú použité v súvislosti s touto
Zmluvou. sú chránené ochrannou známkou, ktorej majitel'om je ZSSK. Zmluvné strany sa
dohodwŽePartnerjeoprávnenýpoužiťtotologoalogotypZSSKvýlučnenaúčelyplneniatejto
ZmLuvy,spÔsobomvsúladespodmienkamivnejuvedenýmiatopočasjejúčinnosti.Takto

udelené právo je územne i vecne neobmedzené a zároveň je plne spbtené. Partner je v
rozsahu tejto Zmluvy oprávnený bezodplatne pouŽH logo a logotyp pre všetky spôsoby
využitia podb § 558 0bchodného zäkonnika a zákona č i85/2o% Z. z, Autorský zákon v
pLatnomzneni(§igods.4).UdelenálicencianemápovahuvýhradnejUcencie.

5.2 Partner sa zaväzuje. že logo a logotyp ZSSK nebude používat spôsobom. ktorý by bol v
rozporesoprávnenýmizáujmamiZSSKalebobypoškodzovaljehodobrúpovest..
5.3 Partnerje povinný zaslat' ZSSK náhl'ady všetkých túčových, propagačných a iných materiálov
na ktorých použije 1ogo a logotyp ZSSK. vopred na schvälenie.

6.TRVANIEASKONČENIEZMLUVY

6.i Zmluva nadobúda p[atnost' dňom jej podpisu osobami oprávnenými konat za obe zmluvné
stranyaúčinnost.dňomnasledujúcompodnizverejneniavCentrálnomregistrizmLúvvzmysle
zäkonač,40/ig64Zb`Občianskyzákonnikvznenineskoršichpredpisovazákonač.2ii/2ooo
Z.z. o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni
neskoršich predpisov V pripade, Že zmluvné strany nepodpíšu túto Zmm v rovnaký deň,
Zmluvanadobudneplatnost.dňompodpisutejzmlwnejstrany,ktoráZml"podpíšeneskôr.
6.2 Platnosť tejto zmLuvy konči:

6.2.iupLynutimdoby,naktorújeuzatvorená,(akideozmluvuuzavretúnadobuurčitú)

6.2.2 pisomnou dohodou zmluvných strán, s účinnosťou dňom v nej uvedeným,
6.2.3 pisomným odstúpenim od Zmluvy v súlade s § 344 a nasl, Obchodného zákonnĺka
ktoroukol'vekzmluvnoustranouvpripadeporušeniaustanoveniZmluvydruhouzmluvnou
stranou s účinnost.ou ku dňu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. ZmLuvné
strany sa výslovne dohodu že na Účely tejto Zmluvy sa každé porušenie jej ustanovení
zmluvnou stranou považuje za podstatné porušenie Zmluvy,

6.2.4 pisomnou výpoveďou ktoroukoM zmluvnou stranou aj bez udania dôvodu s
výpovednoulehotoupod[ačastiAZmluvy.ktoräzačnepLynút'dňomnasledujúcimpodni,

kedybolavýpoveďdoručenádruhejzmlwnejstrane.
6.3ZmluvnéstranySavýslovnedohodli,ŽeaknazákLadetejtoZmluvyZSSKposkytnePartnerovi

akúko" vec, alebo súbor veci je Partner povinný ich vrám ZSSK najneskôr do 3 dni po
skončení tejto Zmluvy, inak je ZSSK oprävnená účtovat Partnerovi zmluvnú pokutu vo výške
5o(pät.desiao€zakaždýdeňomeškaniaPartnerasosplnenímtejtopovinnosti.Prevylúčenie
pochybnosti plati.. že Partner sa dostane do omeškania pod[a predchádzajúcej vety dňom
nasledujúcim po dni, v ktorom uplynie lehota 3 dni po skončenĺ Zmliivy na odovzdanie veci
Partnerom ZSSK pod[a lohtó bódu.

7.ZODPOVEDNPSŤZMLUVNÝCHSTRÁN
7.i

Zmluvné strany zodpovedajú za Škody, ktoré spôsobm druhej zmlwnej strane porušenim
svojich zäväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zodpovednosti podb prvej vety sa zmluvná
3

•

.uL*`Uĺ _

stranamôžezbaviť,akpreukáže.Že5pôsobenúškodunezavinib.žespôsobenúškoduzavinila
poškodenázmtuvnástrana.ateboŽeŠkodavzniklavdôsledkupôsobeniavyššejmoci.

7.2 Na zodpovednost' Partnera za vady tovaru a/alebo služieb dodaných ZSSK na základe tejto
zmluvy sa vzt.ahujú ustanovenia § 422 a nasl Obchodného zäkonnika (v pripade dodaných
tovarov) a ustanovenia § 56o a nasl Obchodného zäkonníka {v pripade dodaných služieb)
pokial' nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak. Zodpovednost' za škodu vzniknutú zmluvným
stranám v súvislosti s plnenim tejto Zmlwy sa bude posudzovat' pod[a § 373 0bchodného
zákonnika.

8. DORUČOVANIE

8.i

Pokia[ táto Zmluva neurčuje inak. potom všetky oznämenia alebo iné dokumenty odoslané
zmluvnýmistranamimusiabyt'vpisomnejformeamusiabytpreukázate[nedoručenéosobne
alebo poštou {doporučenou zásielkou).

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, Že pisomnosti pod[a tejto Zmluvy doručované poštou sa pokbdajú

za doíučené i keď:
8.2.i

zmLuvná strana odmietne prevziať poštovú zásielku, a to dňom odmietnutia prevzatia
zmLuvnou stranou,

8.2.2poštoväzäsieLkasavrátiakonedoručite[náaleboneprevzatävoclbernejlehote,atodňom
jej vrátenia odosielate[ovi a to i v pripade. Že sa o nej adľesát nedozvie
8.3 Pisomnosti doručované pQštou budú zmluvné strany zasiela{ na adresu sidla druhej zmluvnej
strany uvedenú v záhlavi tejto Zmluvy,

8.4 Pisomnosti, ktoré si zmluvné strany môžu doručovat elektronickou poštou sa považujú za
doručené momentom doručenia potvrdenia o doručeni emailu na adresu druhej zmluvnej
strany uvedenú záhlavi tejto Zmluvy

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENU\

9.i Zmluvné strany týmto berú na vedomie, Že ZSSK je povjnnou osobou v zmysle zäkona Č.
2ii/2ooo Z.z, o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a dopheni niektorých zákonov
v znenĺ neskoršich predpisov a vzhl.adom na uvedené bude Zmluva zverejnená v celom
rcizsahu v Centrálnom registri zm[úv Úľadu vLády SR.

9.2 Partner je povimý dodržiavať mlčamvost o všetkých skutočnostiach. ktoré sa vzt'ahujú k
plneniu tejto Zmluvy a/alebo ktoré sa dozvedel pri pLnení tejto Zm[uvy a nevyužw ich na iný
účel. ako na plnenie tejto Zmluvy. a to ani po ukončeni Zmluvy. V pripade porušenia tejto
povinnosti má ZSSK nárok na nähradu Škody. ktorá j.ej porušenim povinnQsti vznikne. Pre

vylúčenie akýchko[vek pochybností pLatí, Že tento bod sa nevzt.ahuje na zverejnenie textu
Zmluvy v súlade s bodom 9.i tejto časti 8 Zmluvy.
9.3 Táto Zmluva, pokia[ v nej nié je uvedené a dohodnuté inak, sa ľiadi najmä Obchodným
zákonníkom ako aj ostatnými ptatnými prävnymi predpismi SR.

g.4 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme právnych Úkonov. Akéko[vek zmeny a dodatky
k Zmluve sa musia vykonat' vo forme písomného, vzostupne očislovaného dodatku
podpisaného oprávnenými osobami zmluvných strán.
9.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré pripadne vzniknú z realizäcie tejto zmluvy,
sabudúriešiťpredovšetkýmvzájomnoudohoclou.Aknedôjdekdohodeoznenidodatku,alebo

3pfáovhnťná33:,ägtp::Te;yísLauLsnbypsárduä:nšaLo:::ä#rjťepukb3kaťíokvaeŕozzhoodzomv[aunvj:ý;getät#
sporov, ktoré vzníknú z tejto Zmlwy vrátane sporov o jej platnost'. výkbd alebo zrušenie, je
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