
ZMLUVA  O  SPOLUPRÁCI   č. SNM-BOJ-ZOS-2014/2358     
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 
1.   
Slovenská republika ako vlastník 

Slovenské národné múzeum ako správca 
Sídlo : Vajanského nábrežie č. 2, P.O. BOX 13   

810 06 Bratislava 16 
Štatutárny orgán :               PhDr. PaedDr. Viktor Jasaň, generálny riaditeľ SNM 
Zamestnanec oprávnený 
konať vo veciach realizácie 
zmluvy:      Mgr. Ján Papco, riaditeľ SNM-Múzeum Bojnice 
Bankové spojenie :   Štátna pokladnica 
Číslo účtu :    7000243688/8180 
IČO :     00164721 
DIČ :     2020603068 
IČ DPH :    SK2020603068 
Slovenské národné múzeum v Bratislave, zriadené podľa zriaďovacej listiny  na základe Rozhodnutia 
MK SR č. MK 1062/2002-1 zo dňa 1.7.2002 v znení Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny 
SNM č. MK 1792/2002-1 zo dňa 23.12.2002, Rozhodnutia MK SR č. MK-299/2004-1 zo dňa 25.3.2004 
a  v znení Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK – 3177/2006/110/10859, MK SR 
č. MK-5631/2006-110/21651 a č. MK-1113/2011-10/3940 a Rozhodnutia MK SR č. MK-2045/2014-
110/10904 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny SNM zo dňa 23.júna 2014. 
 

(ďalej len „Múzeum“) 
2. 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Sídlo:         K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 
Štatutárny orgán:   Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
Zamestnanec oprávnený konať   
vo veciach realizácie zmluvy:  Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  
Bankové spojenie :   Štátna pokladnica 
Číslo účtu :    SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
IČO:     36126624 
DIČ:     2021613275                                           
IČ DPH:    - 

(ďalej len „TSK“) 
     

 
 

Preambula 
 

• Táto zmluva je uzatvorená na základe platných legislatívnych noriem, týkajúcich sa ochrany 
kultúrneho dedičstva, konkrétne NKP - Zámok Bojnice a zbierkových predmetov SNM - Múzea 
Bojnice. Zmluva vychádza z rešpektovania zásad Etického kódexu múzeí ICOM vydaného 
Medzinárodnou radou múzeí, ktorý v úvode význam múzeí rozširuje z profesionálnych 
a vzdelávacích funkcií až po ich úlohu pri užívaní voľného času, turistiky a propagácii kultúrnej 
identity. Ďalej ide o čl. 2.11 Etického kódexu múzeí, týkajúcich sa činností múzeí vytvárajúcich 
zdroje.  

• Slovenské národné múzeum - Múzeum  Bojnice je špecializované umelecko-historické múzeum. 
Je dokumentačným, vedecko-výskumným a metodickým múzejným pracoviskom, zameraným na 
dokumentáciu dokladov o umelecko-historickom vývoji NKP Zámok Bojnice, na zberateľstvo, 
artefakty o vývoji neoslohov na území SR, závažné diela starého umenia a umeleckého remesla, 
ktorými dopĺňa expozíciu v zámku. Jeho poslaním je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, 
vedecké a odborné spracovanie a sprístupňovanie umelecko-historických dokladov, vzťahujúcich 
sa k vymedzenej špecializácii múzejných zbierok.  

• 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 
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skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto 
údajov vzniknúť.  

• Zmluvné strany vyhlasujú, že  sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu 
uzavrieť zmluvu o spolupráci v následnom znení. 
 
 

Čl. I. Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri  spolupráci na 

rozvoji regiónu v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja v podobe organizácie rokovania 
zástupcov TSK, Ministerstva hospodárstva SR so zahraničným investorom a vzájomnej 
propagácii zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy navzájom spolupracovať za 
účelom naplnenia predmetu podľa bodu 1 tohto článku za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. 

3. Každá zmluvná strana zodpovedá výlučne sama za záväzky a právne vzťahy, do ktorých vstúpi 
vo vzťahu k iným fyzickým, či právnickým osobám, pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak. 

4. Záväzky a právne vzťahy, ktoré by sa akýmkoľvek spôsobom dotýkali druhej strany musia byť 
vopred písomne druhou stranou odsúhlasené. 

 
 

Čl. II. Doba plnenia 
 
1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 30.9.2014. 
2. Pred uplynutím tejto doby môže dôjsť k zániku zmluvy dohodou zmluvných strán. Dohoda 

o predčasnom ukončení zmluvy musí byť písomná. Zmluva zaniká dňom, na ktorom sa dohodnú 
zmluvné strany. Súčasťou tejto dohody musí byť aj spôsob vzájomného vysporiadania záväzkov.  

 
 
 

Čl. III Záväzky Múzea 
 
1. Poskytnúť priestory klubovní pri Huňadyho sále o rozlohe 75 m2 (veľká) a 60 m2 (okrúhla), 

kuchynku pri Huňadyho sále o rozlohe 21 m2 a  priľahlú miestnosť pri kuchynke o rozlohe 37 m2 
na účely výjazdového rokovania zástupcov TSK, Ministerstva hospodárstva SR so zahraničným 
investorom a propagácii zmluvných strán (ďalej len „akcia“) v termíne 20.8.2014 v čase od 11. 
hod. do 17. hod. Priestory sú poskytované v stave a s inventárom, ktorý sa v nich nachádza 
počas normálnej prevádzky múzea. Zbierkové predmety tvoria dekoráciu priestorov, ktorá je 
nemenná. 

2. Akceptovať pohyb zamestnancov resp. spolupracovníkov TSK a účastníkov rokovania za účelom 
prípravy a realizácie rokovania.  

3. Poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť podľa prevádzkových možností. 
4. Umožniť parkovanie vozidiel účastníkov rokovania pri hradnom múre podľa kapacitných 

možností Múzea.  
 

 
Čl. IV. Záväzky TSK 

 
1. V plnom rozsahu uhradiť náklady spojené s prípravou a realizáciou rokovania. Prevádzkové 

náklady (osvetlenie, úprava klimatických pomerov, bezpečnostná služba, spotreba vody) pri 
počte osôb do 50 a čase trvania akcie do 12 hodín sú stanovené vo  výške 145,51 € (spolu bez 
DPH 121,26 €, DPH 24,25 €) a budú vyfakturované do 15 dní po ukončení akcie. 

2. Pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy v plnom rozsahu, na vlastné náklady dodržať všetky 
povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy SR : 
a. zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a to pre 

všetky osoby vykonávajúce predmetnú činnosť, ako aj pre návštevníkov a zamestnancov 
Múzea. 

b. zákona zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a to pre všetky 
osoby vykonávajúce predmetnú činnosť, ako aj pre návštevníkov a zamestnancov Múzea. 
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3. Počas činnosti podľa čl. III. bodu 1 tejto zmluvy a vystúpení podľa bodu 3 tohto článku sa tiež 
zaväzuje dodržiavať pokyny zodpovedného zamestnanca Múzea,   

4. Zaväzuje sa vhodným spôsobom po vzájomnej konzultácii so zodpovedným zamestnancom 
Múzea na svojich materiáloch týkajúcich sa akcie propagovať Múzeum. 

5. Berie ne vedomie, že NKP Zámok Bojnice  je osobitne chránenou národnou kultúrnou pamiatkou 
a vyhlásenou národnou pamiatkou. V tejto súvislosti vyhlasuje, že bol poučený o okolnostiach 
pamiatkovej a prírodnej ochrany objektu, a preto si je vedomý zodpovednosti za spôsobené 
škody so záväzkom náhrady v plnej výške a to do 30 dní od doručenej výzvy, resp. odstránením 
na vlastné náklady. 

6. O všetkých dôležitých skutočnostiach a požiadavkách, ktoré sa týkajú spolupráce a ktoré sa 
dotýkajú Múzea a areálu NKP Zámok Bojnice operatívne informovať povereného zamestnanca 
múzea, ktorým je Dáša Michalcová.  

 
 

Čl. V. Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 
Slovenskej republiky. 

2. Obsah zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomného očíslovaného dodatku, 
podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, ktorý nadobudne platnosť dňom 
jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

3. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa ustanoveniami zák. č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Múzeum obdrží dve 
vyhotovenia a TSK jedno vyhotovenie. 

5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 
Úradu vlády Slovenskej republiky. 

 
 
V Bojniciach, dňa .............. 2014   V..........................dňa ................ 2014 
 
 
 
 
................................................   ................................................. 
Slovenské národné múzeum-Múzeum Bojnice    Trenčiansky samosprávny kraj 
Mgr. Ján Papco       Ing. Jaroslav Baška 
riaditeľ        predseda 
  
 
 
 
 
    

  
V..........................dňa ................ 2014 
 
 
 
 
..................................................  
Slovenské národné múzeum   
PhDr. PaedDr. Viktor Jasaň 
generálny riaditeľ 
 


