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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI  

č. 1/2020 
uzatvorená v zmysle zákona § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.  

(ďalej len „zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami 

 
(NA STRANE JEDNEJ): 

Kysucké múzeum v Čadci 
Moyzesova 50, 022 01 Čadca 

IČO: 36145076 

DIČ: 2021439563 

Bankové spojenie: SK42 8180 0000 0070 0052 0171 

V zastúpení: Mgr. Helena Kotvasová, riaditeľka na základe poverenia 

 (ďalej len „múzeum“) 

 

(NA STRANE DRUHEJ): 

DARAPOL, s.r.o. 

Janka Kráľa 2591 022 01 Čadca  

IČO: 36429660 

DIČ: 2021988232 

Bankové spojenie: SK31 5600 0000 0002 0495 5001 

V zastúpení: Darina Poláková, konateľ 

Osoba oprávnená konať vo veciach  realizácie zmluvy: Miroslav Polák 

(ďalej len „partner“)  

 

múzeum a partner (ďalej spolu len „Zmluvné strany“) uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci (ďalej len „zmlu-

va“) 
 

Čl. I 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní plnenia hlavných 

činností oboch zmluvných strán. 

2. Spolupráca vzniká na základe Darovacej zmluvy č. 1/2020 medzi manželom konateľky partnera 

a múzeom. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je zmluvou zmiešanou, a to zmluvou o spolupráci 

a zmluvou o výpožičke. 
 

 

Čl. II 

DOBA SPOLUPRÁCE 

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu na dobu určitú a to od 02.02.2020 - 31.10.2020. 

 

Čl. III 

Spôsob spolupráce 

 

1.  Partner sa zaväzuje: 

- vykonať všetky  nižšie uvedené činnosti a tým umožniť múzeu skvalitniť a rozšíriť svoje služby voči 

návštevníkom expozícii Kysuckého múza v Čadci prostredníctvom prezentácie modelov železníc, 

- poskytnúť informácie a zabezpečiť preškolenie zamestnancov múzea na obsluhu modelov železníc, 

- poskytnúť informácie a zabezpečiť preškolenie zamestnancov, k správnemu zapojeniu a prevádzke 

modelov vláčikov, tak aby nedošlo  k ujme na zdraví zamestnancov ani návštevníkov múzea pri ich 

prevádzke, 
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- poskytnúť informácie a odporúčania, ako zabezpečiť ochranu vystavovaných a prevádzkovaných 

predmetov (modelov železníc) pred znehodnotením zo strany návštevníkov múzea, 

- poskytnúť informácie ako správne zabezpečiť údržbu a čistenie modelov železníc a vláčikov. 

- zabezpečiť si baner k prezentácii, podľa bodu 2. tohto článku. 

2. Múzeum sa zaväzuje: 

- ako správca nehnuteľného majetku, poskytnúť priestory v exteriéri Skanzenu Vychylovka na parcele C č. 

11172/3, zapísanej na liste vlastníctva č. 957 v katastri obce Nová Bystrica - Vychylovka, v rozsahu 0,4 m2 

na umiestnenie baneru partnera, a tým umožniť partnerovi propagáciu svojej podnikateľskej činnosti. 

- poskytnúť priestory v spôsobilom stave. 

3. Vo vzájomnej súčinnosti budú zmluvné strany spolupracovať najmä podpore činnosti oboch zmluvných 

strán. 

 

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 zmlu-

vou 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 zod-

povedá ich slobodnej a vážnej vôli. 

 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou, podpísanou štatutárnymi zá-

stupcami oboch zmluvných strán. 

 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, ktoré by vznikli s plnením zmluvy prednostne roko-

vaním.  

 

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 a aktuálne a zaväzujú sa 

vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na pl-

nenie 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 múzea.  

 

 

V Čadci  31.01.2020                                                                 V Čadci 31.01.2020 

 

 

 

 

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

           Mgr. Helena Kotvasová, v. r.          Darina Poláková, v. r. 

          riaditeľka na základe poverenia                                                           konateľ  

                                                                            

                                                                                                                                              


