
Zmluva o spolupráci a vzájomnej pomoci 

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

medzi 

Partner 1:  

Názov: Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických  

 pamiatok Kysúc 

Sídlo:  Moyzesova 50, 022 01 Čadca  

IČO: 50361678 

DIČ:    

Právna forma:  občianske združenie  

Štatutárny zástupcovia:  Mgr. Zuzana Markechová, predseda združenia 

 Ing. Michaela Perďochová, riaditeľ združenia 

 (ďalej len partner) 

 

Partner 2: 

Názov: Kysucké múzeum v Čadci    

Sídlo:  Moyzesova 50, 022 01 Čadca  

IČO: 36145076    

DIČ:  2021439563    

Právna forma:  príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti  

 Žilinského samosprávneho kraja   

Štatutárny zástupca:  MVDr. Miloš Jesenský, PhD., riaditeľ múzea 

(ďalej len KM v Čadci) 

 

uzatvárajú túto zmluvu 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je: 

Spolupráca pri realizácii projektu „Potulky skanzenom“ zameraných na záchranu a obnovu 

kultúrneho dedičstva. Cieľom projektu OZ Klubu priateľov pre záchranu kultúrnych a 

historických pamiatok Kysúc je vytvoriť príjemné priestory na oddych v prírode na verejnom 

priestranstve v  Skanzene Vychylovka  pre širokú verejnosť t.j. návštevníkov a obyvateľov 

okolitých obcí.  

 

Čl. II 

Forma spolupráce 

 

1. Kysuckú múzeum v Čadci umožní dobrovoľníkom z OZ Klub priateľov pre záchranu 

kultúrnych a historických pamiatok Kysúc voľný vstup v priestoroch areálu Skanzen 

Vychylovka počas realizácie projektu. 

 



2. Kysucké múzeum v Čadci ako spolurealizátor projektu „Potulky skanzenom“ sa zaväzuje 

podieľať sa na úhrade čiastočných nákladov súvisiacich s obstaraním tovarov a služieb 

v rámci projektu v súvislosti s vybavením oddychových zón v areáli Skanzenu Vychylovka 

v celkovej sume 310,- € (slovom tristodesať eur) . 

3. OZ Klubu priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc sa zaväzuje 

výstupy z projektu prenechať na užívaniu Kysuckému múzeu v Čadci a jeho návštevníkom 

bez nároku na ďalšiu finančnú odplatu. 

 

Čl. III 

Podmienky spolupráce 

 

1. Zmluvní partneri - Kysucké múzeum v Čadci a občianske združenie Klub priateľov  

pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc sa zaväzujú pri plnení tejto 

Zmluvy postupovať tak, aby pri použití 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 partneri postupovali 

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

2. Kysucké múzeum v Čadci a jeho návštevníci môžu bez obmedzenia na základe 

poskytnutých financií využívať všetky výstupu z projektu „Potulky skanzenom“ 

- drevené mostíky, 

- lavičky alebo iné sedacie prvky v oddychových zónach,  

- tradičné druhy zelene. 

3. Výstupy projektu si po skončení realizácie projektu bude ďalej udržiavať Kysucké múzeum 

v Čadci a prípadne požiadavky na opravy si zabezpečí Kysucké múzeum zo zdrojov 

vlastného rozpočtu. 

  

Čl. IV 

Doba spolupráce 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 10.09.2019 do 31.12.2019. 

 

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 partnera:                                                    
 

V Čadci    09.09.2019                                                                  ..............................................................                

                                                                                                   Mgr. Zuzana Markechová v.r. 

                           predsedsa OZ 

  

 

 

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

                                                                                                   Ing. Michaela Perďochová v.r. 

                            riaditeľ OZ 

 

Za KM v Čadci: 
 

V Čadci   09.09.2019 

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

                                                           MVDr. Miloš Jesenský, PhD. v.r. 

                                                                                                                   riaditeľ  múzea 

 


