
Zmluva o vzájomnej spolupráci
uzatvorená v zmysle zákona § 269. ods. 2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

medzi

Kysucké múzeum v Čadci
Sídlo: Moyzesova 50, 022 01 Čadca
IČO: 36145076
DIČ: 2021439563
IČ DPH: nie sme platiteľom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu v IBAN: SK42 8180 0000 0070 0052 0171
Právna forma: príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti

Žilinského samosprávneho kraja
Štatutárny zástupca: MVDr. Miloš Jesenský, PhD., riaditeľ
Kontakty: 041 43 213 86
(ďalej len múzeum)

a

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Sídlo: Samuela Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín
IČO: 36145262
DIČ: 2021433612
Bankové spojenie:
číslo účtu v IBAN:
BIC:
Štatutárny zástupca: Peter Huba, riaditeľ
Kontakty: 043 586 2277
(ďalej len knižnica)

Čl. I
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri organizovaní slávnostného uvítania
publikácie „Matej Bel. Oravská stolica" dňa 27. 4. 2016 v Oravskej knižnici A. Habovštiaka
v Dolnom Kubíne o 11,00 hod. nasledovne:

Múzeum
1. Zabezpečí občerstvenie na slávnostné uvítanie publikácie
2. Odovzdá knižnici na propagáciu 30 kusov publikácie Matej Bel. Oravská stolica
3. Zabezpečí pracovníka na propagáciu a predaj publikácii múzea počas programu.

Knižnica
1. Poskytne priestory a vybavenie na slávnostné uvítanie publikácie Matej Bel. Oravská

stolica.
2. Spropaguje slávnostné uvítanie publikácie Matej Bel. Oravská stolica a na propagačných

materiáloch uvedie logo Kysuckého múzea v Čadci a jeho zriaďovateľa Žilinský
samosprávny kraj.

3. Zabezpečí moderovanie počas slávnostného uvítania publikácie.
4. Vyčlení priestor pracovníkovi múzea na propagáciu a predaj publikácii počas programu.



Čl. II
Doba spolupráce

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu na dobu určitú a to na deň konania slávnostného
uvítania knihy Matej Bel. Oravská stolica, ktoré sa uskutoční dňa 27. 4. 2016 v Oravskej
knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne o 11,00 hod.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.
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 knižnica obdrží
jedno vyhotovenie a múzeum 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 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 nájme v nasledovnom znení.

Za Kysucké múzeum v Čadci Za Oravskú knižnicu A. Habovštiaka
v Dolnom Kubíne

V Čadci dňa 26 . 4. 2016 V Dolnom Kubíne dňa 27. 4. 2016

MVDr. Miloš Jesenný, PhD.
riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci

Peter Huba
riaditeľ Oravskej knižnice A.
Habovštiaka v Dolnom Kubíne


