
Zmluva o spolupráci č. 1/2013 

v zmysle § 269 Obchodného zákonníka 

uzatvorená medzi 

Dodávateľom 

Názov: 

Adresa: 

Zastúpený: 

IČO: 

IČ DPH: 

Múzeum v Kežmarku 

Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok 

Mgr. Erikou Cintulovou - riaditeľkou múzea 

377 81 227 

Nie je platcom DPH 

Bankové spojenie: DEXIA banka, a.s. 

Číslo účtu: 8523408300/5600 

Odberateľom 

Názov: 

Adresa: 

Zastúpený: 

IČO: 

IČ DPH: 

Janka a Juraj Gantner spol. s r.o. 

Dr. Alexandra 24 

Ing. Gantnerová Janka - konateľ spoločnosti 

17079039 

SK 2020515717 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. 

Číslo účtu: 6608093003/1111 

Zapísaný: OR-Okr.súdu Prešov, vi. č. 92/P 
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Článok I. - Úvodné ustanovenie 
/ 

1. Odberateľ i dodávateľ prehlasujú, že v súlade s platnými právnymi predpismi 

SR oprávnení uzavrieť túto zmluvu, ako aj realizovať plnenia pre nich 

vyplývajúce z tejto zmluvy. 

Článok II. - Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie prehliadky hradu a múzea 

v Kežmarku zo strany dodávateľa návštevníkom hotela na základe 

ubytovacieho preukazu za cenu 1,50 €. 

Odberateľ je povinný na základe tejto zmluvy propagovať hrad a múzeum zo 

strany hotela na svojej webovej stránke aj na svojich propagačných 

materiáloch. 

Článok III. - Práva a povinnosti dodávateľa 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednané služby hotelom - odberateľom, 

teda prehliadku hradu a múzea v termínoch a cenách dohodnutých 

s odberateľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

2. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť odberateľovi 

skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy, ako napr. 

technické prekážky, rozhodnutie správnych orgánov, živelné udalosti, 

problémy personálne a pod. 

3. Dodávateľ je povinný evidovať počet osôb odberateľa, ktorým je poskytnutá 

dohodnutá služba túto evidenciu odovzdať odberateľovi spolu s faktúrou, a to 

1x mesačne. 

Článok IV. - Práva a povinnosti odberateľa 

1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť za služby poskytnuté dodávateľom, a to na 

základe dohodnutých cien na základe vystavenej faktúry, ktorej prílohou bude 

zoznam návštevníkov podľa označenia ubytovacieho preukazu. 
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2. Účastníci zmluvy si dohodli cenu takto: 

a/ Účastníci prehliadky s predloženým ubytovacím preukazom 

1,50 EUR/osoba/dospelí, 1,00 EUR/osoba/deti, dôchodcovia, študenti 

3. Objednávateľ sa zaväzuje 1x týždenne telefonicky upresňovať počet 

návštevníkov, dátum a čas prehliadky. Na rezervovaný vstup je potrebný 

minimálny počet 10 záujemcov počas návštevných hodín. 

Najneskoršie je objednávateľ povinný túto povinnosť splniť 24 hodín pred 

plánovaným časom prehliadky. 

Článok V. - Spôsob zúčtovania 

1. Na základe potvrdenej objednávky na službu prehliadka hradu a múzea i na 

základe zoznamov oboch strán a ich porovnania vystaví dodávateľ 

odberateľovi 1x v mesiaci faktúru za poskytnuté služby, a to vždy 

k poslednému dňu v mesiaci. 

2. Odberateľ uskutoční platbu bankovým prevodom na účet dodávateľa uvedený 

v tejto zmluve. 

3. Faktúra je splatná vždy do 14 dní odo dňa jej doručenia. Úhradou sa rozumie 

pripísanie vyúčtovanej čiastky na účet dodávateľa. 

4. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry za poskytnuté služby 

dodávateľom, bude dodávateľ účtovať úrok z omeškania z nezaplatenej sumy 

vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania. 

Článok VI. - Platnosť zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do l l . J L 2013. 

2. Zmluvné strany môžu od zmluvy okamžite odstúpiť v prípade jej podstatného 

porušenia. Za podstatné porušenie zmluvy na strane dodávateľa i odberateľa 

sa považuje nedodržanie zmluvných podmienok, t.j. aj nezaplatenie 

dohodnutej ceny v stanovenom termíne. 

3 



Článok VII. - Ostatné dojednania 

1. Prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú prednostne riešené 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať iba písomnými, číslovanými dodatkami 

podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Vzťahy medzi 

zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení. 

3. Práva a povinnosti upravené touto zmluvou prechádzajú aj na právnych 

nástupcov zmluvných strán. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

5. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá má hodnotu originálu 

a každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis. 

V Kežmarku dňa 21. 1.2013 

Múzeum v Kežmarku 
Hradné námestie 42 

060 01 Kežmarok 

Mgr. Erika Cintulová Janka & Juraj Gantner spol. y . o 

15717 
92/P 

za dodávateľa 
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