
Zmluva o spolupráci č. 01 /2021 
 

uzavretá v zmysle §269 ods. 2 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 
medzi 

 
1. Dodávateľ:     Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 
Štatutárny orgán:    Mgr. Petronela Rágulová, PhD., riaditeľka 
Adresa:     Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 
      Ulica slovenských partizánov 1132/52 
      017 01 Považská Bystrica 
Zástupca oprávnený konať vo  
veciach zmluvných:    Mgr. Petronela Rágulová, PhD. 
Bankové spojenie:     
Číslo účtu:      
IČO:      34059041 
DIČ:      2021454237 
Email:      petronela.ragulova@muzeumpb.sk 
Telefón:     042/43 23 724, 0901 918 846 
 
Zamestnanci oprávnený konať 
vo veciach realizácie zmluvy:  Mgr. Anna Šujanská (historička)   
Funkcia:     historička, kurátorka zbierky 
Email:      anna.sujanska@muzeumpb.sk 
Telefón:     042/43 23 765  
  
 

(ďalej len „dodávateľ“) 
 

 
 

2. Objednávateľ:     Mesto Považská Bystrica 
Adresa:     Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica 
Zástupca oprávnený konať vo  
veciach zmluvných:     doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 
Bankové spojenie:      
Číslo účtu:      
IČO:      00317667 
DIČ:      2020684732 
Telefón:     042/43 05 200  
 
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach realizácie zmluvy:  Mgr. Miluše Kollárová 
Funkcia:   vedúca oddelenia komunikácie, kultúry   

a medzinárodnej spolupráce, Mestský úrad 
Považská Bystrica 
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(ďalej len „objednávateľ“) 

(ďalej spolu len ako „zmluvné strany“) 
 
 

Čl. I Predmet zmluvy 
1. Touto zmluvou si zmluvné strany upravujú podmienky vzájomnej spolupráce 

ohľadom prípravy výstavy s názvom Spomienky na Považskú Bystricu, inštalovanú 
v MG Art Galérii so sídlom M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, 
v termíne od 13.-25.10.2021 pod kurátorským vedením PhDr. Dagmar Srnenskej. 

 

Čl. II Záväzky a povinnosti zmluvných strán 
1. Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v zmysle pokynov objednávateľa 
2. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť svoje služby objednávateľovi. Popis 

služieb dodávateľa: selekcia a manuálna príprava obrazov I. W. Kráľa na výstavu, 
fotodokumentácia zbierok, ošetrenie rámov konzervátorom, balenie, prevoz 
zbierok, príprava administratívy, pomoc pri inštalácii výstavy a demontáži. 

3. Zodpovedná osoba objednávateľa overí množstvo a kvalitu činností dodávateľa. 
4. Odborná starostlivosť, ochrana vystavených zbierok, riešenie prípadných škôd, strát 

alebo krádeže exponátov sú predmetom samostatnej Zmluvy o výpožičke 
zbierkových predmetov č. 05/2021 a budú riešené v zmysle podmienok tejto zmluvy. 

 

Čl. III. Platobné podmienky 
1. Za poskytovanie dohodnutých činností sa objednávateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi 

jednorazovú finančnú odmenu vo výške 300 Eur na účet dodávateľa do 31.10.2021. 
2. Dodávateľ prehlasuje, že nie je platiteľom DPH. 
3. Penalizačná pokuta za nevyplatenie finančnej odmeny objednávateľom činí 5%  za 

každý začatý deň neuhradenia financií na účet dodávateľa.  
 

Čl. IV. Doba trvania zmluvy 
1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a má platnosť po termín vysporiadania 

vzájomných záväzkov dodávateľa a objednávateľa vyplývajúcich zo zmluvných 
podmienok. 

2. Zmluva môže byť ukončená: 
- dohodou zmluvných strán 
- odstúpením od zmluvy za podmienky, že druhá zmluvná strana podstatné poruší 

záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy. 
3. V prípade zistenia, že niektoré zo zmluvných strán podstatne porušuje ustanovenia 

tejto zmluvy, je dotknutá strana povinná najskôr písomne vyzvať druhú zmluvnú 
stranu na zjednanie nápravy po dobu 5 kalendárnych dní. Ak po uplynutí lehoty 
nedôjde k náprave, poškodená zmluvná strana môže od tejto zmluvy odstúpiť. 



4. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 
strane.  

5. V prípade ukončenia zmluvy sú zmluvné strany povinné vysporiadať si vzájomné 
práva a povinnosti ku dňu ukončenia zmluvy. 

6. V prípade mimoriadnej pandemickej situácie, kvôli ktorej nebude možné realizovať 
dané podujatie v meste Považská Bystrica, budú obe strany vzájomne komunikovať 
(telefonicky, mailom) a dohodnú sa na ďalšom postupe. Všetky zmeny podmienok 
realizácie zmluvy budú predmetom písomného dodatku ku zmluve. 

Čl. V. Záverečné ustanovenia 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke dodávateľa 
muzeumpb.sk. 

2. Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.  

3. Zmluva môže byť menená iba na základe písomného dodatku, ktorý sa stáva 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  

4. Zmluva je vyhotovená v 2 originálnych prevedeniach, po jednom pre každú zmluvnú 
stranu.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju podpisujú. 
  

Podpisy zmluvných strán 
 
 
Dodávateľ:       Objednávateľ: 
 
V Považskej Bystrici dňa      V Považskej Bystrici dňa  
 
 
 
 
......................................................   ................................................................ 
      
Mgr. Petronela Rágulová, PhD.                doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 
            riaditeľka múzea             primátor mesta 
 

 
 

 
  


