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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len Zmluva) 

Článok I 
Zmluvné strany 

Slovenské národné divadlo 
sídlo: 

v zastúpení: 

IČO: 

bankové spojenie: 
číslo účtu: 

(ďalej len „SND") 

a 

Múzeum v Kežmarku 
sídlo: 
v zastúpení: 
IČO: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

( ďalej len „Múzeum" ) 

Pribinova 17, 819 01 Bratislava 
Mgr. art Marián Chudovský, generálny riaditeľ 
Bc. Daniel Rabina, riaditeľ Centra marketingu 
00164763 
Štátna pokladnica 
7000069886/8180 

Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok 
Mgr. Erika Cintulová, riaditeľka múzea 
37781227 
Prima banka, a.s. 
8523408300/5600 

Článok II 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri ich spolupráci na realizácii 
kultúrnych podujatí organizovaných Múzeom: 

Veľkonočné predstavenie 28. 3. 2014 - 23.4. 2014 

Rozprávka a historické predstavenie 2. - 5. 6. 2014 a 9. - 13. 7. 2014 

(ďalej spoločne aj ako „kultúrne podujatia"). 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú počas účinnosti tejto Zmluvy navzájom spolupracovať za účelom 

naplnenia predmetu Zmluvy za podmienok dohodnutých v Zmluve. 
3. Každá zmluvná strana zodpovedá výlučne sama za záväzky a právne vzťahy, do ktorých vstúpi vo 

vzťahu k fyzickým alebo právnickým osobám, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak. 
4. Záväzky a právne vzťahy, ktoré by sa akýmkoľvek spôsobom dotýkali druhej zmluvnej strany 

musia byť druhou zmluvnou stranou písomne odsúhlasené. 
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/ Článok III 
Doba plnenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa podpisu do 06. 09. 2013. Podmienkou nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy je jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. SND poskytne 
kostýmy a rekvizity pre kultúrne podujatia v nasledovných termínoch: 
28. 3. 2014 - 23. 4. 2014, 2. - 5. 6. 2014 a 9. - 13. 7. 2014 

2. Pred uplynutím dohodnutej doby plnenia je možné Zmluvu ukončiť dohodou zmluvných strán 
alebo odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán z dôvodu neplnenia záväzkov 
dohodnutých v Zmluve. Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy zmluva zaniká. 

Článok IV 
Záväzky SND 

1. SND sa zaväzuje poskytnúť Múzeu kostýmy a rekvizity podľa požiadaviek Múzea na dobu 
definovanú v či. III tejto Zmluvy. Ich presná špecifikácia bude uvedená na výpožičných listoch, 
obsahujúcich zoznam jednotlivých kostýmov a rekvizít s uvedením identifikačných a evidenčných 
znakov. 

2. SND sa zaväzuje odovzdať Múzeu kostýmy a rekvizity v stave spôsobilom na riadne užívanie 
v termínoch uvedených v či. III, bode 1 Zmluvy a oboznámiť Múzeum s podmienkami ich 
používania, ak je to vzhľadom na ich vlastnosti potrebné. Miesto odovzdania kostýmov a rekvizít 
je Dispozičný sklad Umelecko-dekoračných dielní SND, Mliekarenská 6, Bratislava 821 09. 

Článok V 
Záväzky Múzea 

1. Múzeum sa zaväzuje uvádzať logo SND ako partnera na propagačných materiáloch k podujatiam 
uvedeným v či. II, bode 1 tejto Zmluvy. 

Článok VI 
Osobitné dojednania 

1. Múzeum berie na vedomie, že nie je oprávnené prenechať poskytnuté kostýmy alebo rekvizity do 
užívania tretím osobám a nie je oprávnené použiť ich na iný ako dohodnutý účel, resp. účel, 
ktorému obvykle slúžia. SND si vyhradzuje právo požadovať vrátenie kostýmov a rekvizít aj pred 
skončením dohodnutej doby plnenia, ak Múzeum nebude užívať kostýmy a rekvizity riadne alebo 
ak ich bude užívať v rozpore s účelom, ktorému slúžia. 

2. SND prehlasuje, že z poskytnutia kostýmov a rekvizít mu neplynú žiadne prevádzkové náklady. 
3. Múzeum je povinné vrátiť kostýmy a rekvizity poskytnuté SND najneskôr v posledný deň 

jednotlivých termínov uvedených v či. III, bode 1 Zmluvy. 
4. Prevzatie a vrátenie kostýmov a rekvizít potvrdia zmluvné strany svojim podpisom. 
5. Múzeum sa zaväzuje vykonať také opatrenia, aby nedošlo k strate, odcudzeniu, poškodeniu, 

zničeniu alebo zámene poskytnutých kostýmov a rekvizít. 
6. Múzeum je povinné oznámiť SND všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na tento zmluvný vzťah, 
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7. Múzeum nesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na kostýmoch alebo rekvizitách počas 
doby definovanej v či. III tejto Zmluvy. Za škodu sa nepovažuje bežné opotrebenie kostýmov 
a rekvizít spôsobené ich bežným užívaním. 

8. Múzeum nie je oprávnené vykonávať akékoľvek opravy alebo úpravy na kostýmoch alebo 
rekvizitách bez vedomia SND. Prípadné dohodnuté opravy alebo úpravy kostýmov alebo rekvizít 
počas doby ich užívania zabezpečí Múzeum na vlastné náklady. 

9. Múzeum preberá na seba všetky povinnosti a zodpovednosť vyplývajúce z predpisov a zákonných 
ustanovení o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku, hygienických predpisov, 
protipožiarnych predpisov, ako aj požiarnych poplachových smerníc. 

10. Múzeum je povinné umožniť prístup povereným osobám zo strany SND na miesta, kde dochádza 
k užívaniu predmetu výpožičky z dôvodov kontroly plnenia či. II, bodu 1 Zmluvy. 

11. Múzeum sa zaväzuje uvádzať logo SND ako partnera na všetkých propagačných materiáloch 
vydaných k podujatiam uvedeným v či. II, bode 1 Zmluvy, najmä uvádzať logo SND ako partnera 
na všetkých printových propagačných materiáloch, ako i umiestniť logo SND s prelinkom na web 
stránke www.kezmarok.com 

12. Kontaktnou osobou za SND za účelom plnenia Zmluvy je p. Anna Groschmidtová, tel.: 
02/20485671, 0918 743 668. 

13. Kontaktnou osobou za Múzeum za účelom plnenia Zmluvy p. Mgr. Erika Cintulová, tel.: 052 428 
00 75, 0907 942 708 

1. Právne vzťahy medzi Múzeom a SND, ktoré nie sú upravené v Zmluve, sa spravujú ustanoveniami 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa môže meniť a dopĺňať na základe dohody oboch 
zmluvných strán iba formou písomných dodatkov, ktoré nadobudnú platnosť dňom podpisu 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
Úradu vlády SR. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola uzavretá na základe ich 
pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím 
podpisom na Zmluve. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú 
riešiť podľa Zákona NR SR č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení. 

5. Zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnocenných rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 
dva rovnopisy. 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

V Bratislave, dňa W . l-OÍ^ V Kežmarku, dňa b 

Mgr. Erika Cintulová 
riaditeľka Múzea v Kežmarku 
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http://www.kezmarok.com

