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Zmluva o vzájomnej spolupráci  
č. 3/2019  

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

 
Partner 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    
Osoba oprávnená konať 
vo veciach obsahu zmluvy: Janka Berešová 
Kontakty:   041/43 213 86, 041/ 43 973 50    
(ďalej len KM v Čadci) 
 
Partner 2 - Názov: Klub romantikov úzkorozchodnej železnice Oravy a Kysúc 
Sídlo:  Velehradská 30, 821 08 Bratislava  
IČO: 36068021    
Právna forma:    OZ zapísané v registri občianskych združení na Ministerstve vnútra  

Slovenskej republiky pod  č. VVS/1-900/90-17929 zo dňa 30.1.2001  
Štatutárny zástupca:   Ing. Branislav Vrábeľ, predseda 
(ďalej len partner ) 
 

Uzatvárajú túto zmluvu 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri záchrane pamiatky Historickej lesnej 

úvraťovej železnice  v Skanzene Vychylovka (ďalej HLÚŽ). 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že partner 2 zabezpečí vykonávanie dobrovoľníckej činnosti 

bezplatne. Dobrovoľnícka činnosť bude pozostávať z pomocných prác na HLÚŽ na náklady 
partnera 1 a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. 

3. Partner 2 postupuje podľa pokynov zástupcu KM v Čadci, avšak v záujme zachovania bezpečnosti 
pracovníkov môže tieto pokyny odmietnuť. V odôvodniteľných prípadoch (napr. v prípade 
ohrozenia bezpečnosti pracovníkov alebo neprimeraných požiadaviek zo strany KM v Čadci), 
môže partner 2 odmietnuť vykonanie pokynov a obe strany sa  dohodnú na náhradnom riešení. 
O tejto skutočnosti sa vykoná zápis. 

 
Čl. II 

Doba spolupráce 
 
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu na dobu určitú v dvoch termínoch a to: 

- 29. jún - 6.júl  2019, 
- jeden víkend v jesennom období 2019. 

 
Čl. III 

Spôsob spolupráce 
 
1.  KM v Čadci:  
- sa zaväzuje zabezpečiť pre účastníkov partnera 2 pracovné náradie, nástroje, pracovný materiál 
a prístroje podľa špecifík požadovanej práce v dostatočnom množstve, 
- sa zaväzuje zabezpečiť zodpovedného pracovníka pre organizačné a odborné riadenie práce, 
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- sa zaväzuje zabezpečiť priestory na ubytovanie, pripojenie na elektrickú energiu pre bežnú potrebu, 
priestory na hygienu s teplou vodou a miestnosť na uskladnenie materiálu,  
-  je oprávnený kontrolovať vykonané práce.  
Ak zistí, že partner 2 vykonáva práce v rozpore so svojimi povinnosťami,  KM  v Čadci je oprávnené 
dožadovať sa, aby partner 2 odstránil nedostatky vzniknuté nesprávnym vykonávaním alebo aby práce 
vykonával správnym  spôsobom.  
 
2. Partner 2: 
- sa zaväzuje vykonávať dobrovoľnícku činnosť pracovníkmi staršími ako 16 rokov, 
- sa zaväzuje predložiť  v deň začatia prác turnusu menný zoznam účastníkov,  
- sa zaväzuje hospodárne využívať pracovný materiál, zabezpečiť šetrné zaobchádzane so zvereným 
pracovným náradím, nástrojmi a strojmi, 
- sa zaväzuje odovzdať po skončení turnusu všetky pracovné náradia, nástroje, stroje a zvyšný 
materiál. V prípade ich straty je partner 2 povinný uhradiť ich cenu a účelné náklady spojené 
s obstaraním týchto vecí, 
 - sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upozorniť zástupcu KM v Čadci na nevhodnú povahu 
prevzatého materiálu a náradia. Ak nevhodný materiál, náradie alebo pokyny KM v Čadci prekážajú 
pri riadnom vykonávaní prác, je partner 2 oprávnený ich vykonávanie prerušiť do doby výmeny vecí, 
alebo zmeny pokynov KM v Čadci, alebo písomného oznámenia zo strany KM v Čadci, že trvá na 
vykonávaní prác s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. Partner 2, ktorý využil oprávnenie 
podľa tohto bodu, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia prác, alebo za vady na dokončených 
prácach spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak zástupca KM v Čadci na ich použití pri 
vykonávaní písomne trval, 
- účastníci partnera 2 majú právo pohybovať sa v areáli Skanzenu Vychylovka, pod podmienkou 
dodržania všeobecne platných podmienok platiacich v Skanzene Vychylovka, dodržiavaním pravidiel 
slušnosti, nerušenia návštevníkov areálu a ostatných pracovníkov KM v Čadci, 
- sa zaväzuje predložiť KM v Čadci správu o všetkých vykonaných prácach počas zmluvne 
dohodnutého obdobia. 

 
Čl. IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

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

2.    Partner 2 nezodpovedá za neskoršie vady, ktoré vzniknú po ukončení a prevzatí hotových prác.  
3.  Partner 2 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 2 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 2 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 2 zabezpečiť si ich 
súhlas s použitím ich osobných údajov.          

6.  Zmluvné strany  sa dohodli o vzájomnej zodpovednosti tak, že partner 2 zodpovedá za škody 
vzniknuté poškodením alebo zničením majetku v priestoroch Skanzenu Vychylovka zavinených 
partnerom 2, alebo osôb jednajúcich v jej mene, či zanedbaním povinnosti podľa tejto zmluvy, pri 
vylúčení zodpovednosti za škody vzniknuté vyššou mocou. Partner 2 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 štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo 
zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia. 

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

 
Za KM v Čadci:      
 
V Čadci  dňa  26.06.2019                                                     

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

                                  
              
Za partnera 2: 
 
V Čadci  dňa 26.06.2019 
                                                                                              .................................................................. 
                                                Ing. Branislav Vrábeľ, v.r.  

predseda 


