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Zmluva o vzájomnej spolupráci  
č.    4/2019  

uzatvorená v zmysle zákona § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.  
 

medzi 
 
Účastník 1  
Názov: Kysucké múzeum v Čadci    
Sídlo:  Moyzesova 50, 022 01 Čadca  
IČO: 36145076    
DIČ:  2021439563    
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000520171/8180 
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0052 0171  
Právna forma:  príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti  
 Žilinského samosprávneho kraja   
Štatutárny zástupca:  MVDr. Miloš Jesenský, PhD., riaditeľ múzea 
Osoba oprávnená konať 
vo veciach obsahu zmluvy: Darina Hnidková, Janka Berešová 
Kontakt:   041/43 97 219, 041/43 213 86 
(ďalej len KM v Čadci) 
 
Účastník 2 
Názov: OZ Chováme doma 
Sídlo:  Čierne 305, 02313 Čierne  
IČO: 50361678    
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.  
číslo účtu: 2701043432/8330 
IBAN: SK2983300000002701043432  
Právna forma:  občianske združenie  
Štatutárny zástupca:  Ing. František Staňo, riaditeľ OZ 
Kontakt: 0911 160 041 
(ďalej len partner ) 
 

 
Uzatvárajú túto zmluvu 

 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri organizácii a realizácii 4. ročníka 

Národnej prezentačnej výstavy slovenských plemien hospodárskych zvierat „Chovateľský 
deň v Skanzene: Deň slovenských plemien“ (ďalej len podujatie).  

 
 

Čl. II 
Doba spolupráce 

 
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu na dobu určitú a to na deň konania podujatia, ktoré 

sa uskutoční  14.7.2019, v čase od 8.00 do 18.00 hod.   

admin
Zvýraznenie
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Čl. III 
Spôsob spolupráce 

 
1.  KM v Čadci sa zaväzuje: 
- ako správca nehnuteľného majetku bezodplatne poskytnúť priestory na toto podujatie a to 

konkrétne nebytové priestory a pozemky (exteriéry a toalety v interiéri) nachádzajúce sa 
v areáli Skanzenu Vychylovka 

- zabezpečiť časť kultúrneho programu v rozsahu: Folklórna skupina Ozvena z Čierneho, 
Folklórna skupina Svrčinka zo Svrčinovca vrátane dopravy, 

- zabezpečiť ozvučenie a konferovanie kultúrneho programu, 
- umožniť voľný vstup do areálu Skanzenu Vychylovka Partnerovi , jeho spoluorganizátorom 

a hosťom ako i účastníkom a organizátorom seminára Zachovanie tradičného salašníctva 
ako kultúrneho a prírodného dedičstva horských oblastí  ( spolu celkom 150 osôb) 

pričom osoby s voľným vstupom  budú viditeľne označené povereným pracovníkom KM 
v Čadci v spolupráci s povereným pracovníkom partnera. 

- umožniť bezplatný vstup a možnosť predaja výrobkov a služieb regionálnym producentom 
iba v partnerom vopred pripravených a schválených stánkoch 

- zabezpečiť úpravu exteriéru Skanzenu Vychylovka za účelom osadenia ohrád pre 
vystavované zvieratá, vrátane vykosenia poskytovaných pozemkov,  

- umožniť pripojenie do funkčnej el. siete,  
- zabezpečiť koordináciu dopravy v areáli Skanzenu, 
- uviesť priestory exteriéru Skanzenu po skončení podujatia do pôvodného stavu, 
- umožniť partnerovi prípravu priestorov deň pred podujatím, t.j. v sobotu 13. júla 2019 

v poobedňajších hodinách, 
- zabezpečiť optimálnu komunikáciu pri styku so zástupcami a členmi OZ Chováme doma a 
spoluorganizátormi, verejnosťou a inými subjektmi, dodržiavať zásady slušného správania a 
príjemného vystupovania. 
 

2. Partner  sa zaväzuje: 
- zabezpečiť zorganizovanie Národnej prezentačnej výstavy slovenských plemien 

hospodárskych  a spoločenských zvierat pod názvom „Chovateľský deň v Skanzene: Deň 
slovenských plemien“,  

- zabezpečiť zdravotnú službu počas podujatia, 
- zabezpečiť prezentáciu podujatia,  
- zabezpečiť riadnu starostlivosť o zvieratá počas celodenného podujatia, pred i po ňom 
v zmysle zákona 115/1995 Z. z.  Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zvierat, 
- zabezpečiť časť montáže a demontáže ohrád pre zvieratá, 
- zabezpečiť koordináciu podujatia ( vystavujúci, partneri, hostia ),  
- zabezpečiť, aby nedošlo k ujme na zdraví návštevníkov a škodám na majetku, 
- zabezpečiť optimálnu komunikáciu pri styku so zamestnancami, verejnosťou a inými 
subjektmi, dodržiavať zásady slušného správania a príjemného vystupovania, 
- zabezpečiť občerstvenie spoluorganizátorom, hosťom ako i účastníkom a organizátorom 

seminára 
- odovzdať zoznamy pre voľný vstup do 12.7.2019 do 10,00 hod osobne v Stanici Skanzen 
 alebo elektronicky na adresu beresova@kysuckemuzeum.sk, hnidkova@kysuckemuzeum.sk 
 
 - zabezpečiť tradičné jarmočné stánky na predaj výrobkov a služieb regionálnym 

producentom. Rozmiestnenie a používanie iných stánkov, ako schválených Partnerom, je 
počas podujatia zakázané.  
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- pri plnení tejto Zmluvy postupovať tak, aby pri použití finančných prostriedkov nedošlo 
k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle ustanovení §31 zákona č. 523/2004 Z.z 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aby 
partner postupoval v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z.. 
 
    
3. Vo vzájomnej súčinnosti sa budú zmluvné strany spolupodieľať najmä na týchto 
činnostiach: 

- šíriť osvetu, propagovať a podporovať chov národných plemien hospodárskych zvierat, 
tradičné poľnohospodárstvo, ľudové zvyky, tradície a pozitívny vzťah k prírode 
a životnému prostrediu,  so snahou o dosiahnutie spoločného cieľa pri realizácii 4. ročníka 
prezentačnej výstavy slovenských plemien hospodárskych zvierat „Chovateľský deň 
v Skanzene: Deň slovenských plemien“.  

       - na spoločnej propagácii oboch organizátorov podujatia.  
 
 

 
Čl. IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. KM v Čadci sa zaväzuje poskytnúť priestory v spôsobilom stave. 
 

2. Partner sa zaväzuje rešpektovať pokyny zodpovedného zamestnanca múzea povereného 
konať vo veciach zmluvy. 
 

3. Partner preberá v priestoroch areálu Skanzenu Vychylovka povinnosti vyplývajúce 
z právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci týkajúce sa jeho 
zamestnancov – zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, nariadenie vlády č. 504/2002 Z.z. v platnom znení, ktoré prislúchajú 
zamestnávateľovi voči zamestnancom.  

 
4. Partner sa zaväzuje dodržiavať vo vnútorných ako aj vonkajších priestoroch  všeobecne 

platné opatrenia o zabezpečení ochrany pred požiarmi a dodržiavať všeobecne záväzné 
predpisy najmä zákon č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov 
a vyhl. č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v platnom znení.  

 
5. Partner sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej GDPR). V prípade natáčania  a 
fotografovania osôb, ktoré sa budú nachádzať v areáli Skanzenu Vychylovka je 
povinnosťou partnera zabezpečiť si ich súhlas s použitím ich osobných údajov. 
Poskytnutím priestoru pre realizáciu kultúrno-výchovného podujatia nie je poskytnuté 
povolenie na natáčanie osôb, ktoré sa budú nachádzať v areáli Skanzenu Vychylovka.                  
       

6. Zmluvné strany  sa dohodli o vzájomnej zodpovednosti tak, že partner  zodpovedá za 
škody vzniknuté poškodením alebo zničením majetku v priestoroch Skanzenu 
Vychylovka zavinených partnerom, alebo osôb jednajúcich v jeho mene, či zanedbaním 
povinnosti podľa tejto zmluvy, pri vylúčení zodpovednosti za škody vzniknuté vyššou 
mocou. Partner  nezodpovedá za škody vzniknuté poškodením alebo zničením v týchto 
priestoroch zavinených pracovníkmi múzea. 
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Čl. V 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za 
nápadne nevýhodných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Súčasne 
zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, jej obsahu porozumeli, 
v celom rozsahu s touto zmluvou súhlasia, zaväzujú sa jej ustanovenia dobrovoľne plniť a 
podpisujú ju na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná, a že zodpovedá ich slobodnej 
a vážnej vôli. 
 

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 dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá  

zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé, 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.  

 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú 

vôľu uzavrieť zmluvu o spolupráci v nasledovnom znení.  
 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť prvým dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webstránke KM v Čadci.                                                                
  

 
Za KM v Čadci:                                                    
 
V Čadci  12.07.2019 

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

                                                                           MVDr. Miloš Jesenský, PhD., v.r.  
 riaditeľ múzea  

                                  
              
Za partnera:  
 
V Čadci 12.07.2019 

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

                                Ing. František Staňo,  v.r.  
riaditeľ OZ Chováme doma 

            


