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Zmluva o spolupráci  
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 

(ďalej ako „zmluva“) 

 

medzi 

 

 
Názov:   Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko 

So sídlom:  Nám. SNP 1, Banská Bystrica, 97401 

IČO:   42299268  

DIČ:   2023528463 

IČ pre DPH:  nie je platiteľom DPH 

Zapísaný v:  registri oblastných organizácii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR, č. 10206/2012/SCR, dňa 6.3.2012 

Konajúca prostredníctvom: 

   MUDr. Ján Nosko, predseda predstavenstva 

Ing. Miroslav Dobrota, podpredseda predstavenstva 

Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ. Na základe poverenia predstavenstva. 

Kontaktná osoba:  Ing. Dominika Moravčíková, marketingový koordinátor 

Tel.: 0948 874 646 

e-mail: moravcikova@centralslovakia.eu 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 

IBAN:   SK18 7500 0000 0040 1614 8825 

(ďalej len „OOCR“) 

a 

 

Názov:   Múzeum Slovenského národného povstania 

So sídlom:  Kapitulská 23, 975 59  Banská Bystrica 

IČO:   35986077 

DIČ:   2021443556 

IČ pre DPH:  SK2021443556 registrácia podľa § 7 zákona o DPH 

Zapísaný v:   - 

Konajúca prostredníctvom:  

PhDr. Stanislav Mičev, PhD., štatutárny zástupca 

Kontaktná osoba:  Mgr. Michaela Bučeková, manažér marketingu 

Tel.: 0918 899 404 

e-mail: michaela.bucekova@muzeumsnp.sk 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK63 8180 0000 0070 0006 9616 

Adresa na doručovanie:  Múzeum Slovenského národného povstania, Tulská 39, P. O. BOX 99, 974 04  

Banská Bystrica  

(ďalej len „akceptačné miesto 1“) 

a 

 

Názov:   Slovenská pošta, a. s 

So sídlom:  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 

IČO:   36631124 

DIČ:   2021879959 

IČ pre DPH:  SK 2021879959 

Zapísaný v:   obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 803/S. 

Konajúca prostredníctvom: 

Ing. Teodor Kvapil, MBA – riaditeľ úseku generálneho riaditeľa 

Mgr. Martin Vančo, PhD. – vedúci POFIS a Poštové múzeum.                                    

Obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a. s., podľa OS – 03 Podpisový   

poriadok v platnom znení. 

Kontaktná osoba:  Vladimíra Kudličková 

Tel.: 048 433 95 31 

   e-mail: kudlickova.vladimira@slposta.sk 

Bankové spojenie: Poštová banka, a. s., pobočka Bratislava 
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IBAN:   SK9765000000003001130011 

(ďalej len „akceptačné miesto 2“) 

a 

 

Názov:   Stredoslovenská galéria 

So sídlom:  Dolná 141/8, 97590 Banská Bystrica 

IČO:   35984929 

DIČ:   2021427078 

IČ pre DPH:  nie je platiteľom DPH 

Zapísaný v:   Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky pod číslom RG 04/98 

Konajúca prostredníctvom: 

   Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD., riaditeľ 

Kontaktná osoba:  Darina Karasová 

Tel.: 470 16 16 

   e-mail: ekonomicke@sgb.email  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK71 8180 0000 0070 0038 9572  

(ďalej len „akceptačné miesto 3“)  

a 

 

Názov:   Stredoslovenské múzeum 

So sídlom:  Námestie SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica 

IČO:   35984953 

DIČ:   2021427133 

IČ pre DPH:  nie je platiteľom DPH 

Zapísaný v:   - 

Konajúca prostredníctvom: 

   PhDr. Marcel Pecník, štatutárny zástupca 

Kontaktná osoba:  Mgr. Ivana Žačoková, vedúca prezentačného oddelenia a manažér vzdelávania 

Tel.: 0915 788 146 

e-mail: zacokova@ssmuzeum.sk  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK72 8180 0000 0070 0039 5956 

(ďalej len „akceptačné miesto 4“) 

a 

 

Názov:   CBS spol, s.r.o. 

So sídlom:  Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica 

IČO:   36754749 

DIČ:   2022351254 

IČ pre DPH:  SK2022351254 

Zapísaný v:   Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 12828/S 

Konajúca prostredníctvom: 

   Milan Paprčka, konateľ 

Kontaktná osoba:  Mgr. Andrea Farkašová 

Tel.: +421 948 232 979 

e-mail: farkasova@cbs.sk 

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 

IBAN:    SK09 1100 0000 0029 4404 3365 

(ďalej len „akceptačné miesto 5“)  

 

(ďalej všetky akceptačné miesta spolu aj ako „akceptačné miesta“, alebo v jednotnom čísle „akceptačné 

miesto“) 

a 

 

Názov:   Banskobystrický samosprávny kraj 

So sídlom:               Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

IČO:                37828100 

V zastúpení:                      Ing. Ján Lunter, predseda BBSK 

Kontaktná osoba:  Mgr. Mária Šajgalíková 

Tel.: +421 (48) 432 51 81 

e-mail: maria.sajgalikova@bbsk.sk 

(ďalej len „BBSK“)  
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(ďalej OOCR, akceptačné miesta a BBSK spolu ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení produktu Múzejno-

galerijný pas a pri predaji tohto produktu v jeho tlačovej forme (ďalej len „produkt“). 

2. Pre účely tejto zmluvy sa Múzejno-galerijným pasom rozumie produkt umožňujúci vstup do max. 5 zapojených 

múzeí a galérií za zvýhodnenú cenu (v prípade Stredoslovenskej galérie a Stredoslovenského múzea do max. 

jednej z troch expozícií). 

3. Špecifikácia produktu tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

 

Článok II. 

Doba platnosti zmluvy a skončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu do 31.10.2021.  

2. Túto zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán kedykoľvek aj bez udania dôvodu vypovedať. Výpoveď 

musí byť písomná a musí byť doručená všetkým zmluvným stranám, inak je neplatná. Výpovedná doba je jeden 

mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená poslednej zo zmluvných strán. Zmluva by aj po výpovedi jednej alebo viacerých zmluvných strán 

zostala platná a účinná pre zostávajúcich účastníkov zmluvy. 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti OOCR 

 

1. OOCR je povinná: 

a) zabezpečiť administratívnu časť projektu, 

b) zaškoliť zástupcu akceptačného miesta pre predaj produktu a dodať akceptačnému miestu školiaci manuál pre 

zamestnancov, 

c) uverejniť ponuku produktu na internetovej stránke www.centralslovakia.eu, 

d) zabezpečiť bezodplatne propagáciu produktu v rámci svojich možností, 

e) poskytnúť akceptačnému miestu a BBSK údaj o reálne predaných produktoch u všetkých zmluvných partnerov, 

a to najneskôr do 10 dní po uplynutí mesiaca, ku ktorému sa tieto údaje vzťahujú. 

 

2. OOCR má právo: 

a) kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy uskutočniť neohlásenú kontrolu akceptačného miesta, t.j. uskutočniť 

kontrolu, či akceptačné miesto dodržiava povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, 

b) OOCR 1 x mesačne uskutoční vyúčtovanie predaných produktov. Najneskôr do 10 dní po uplynutí príslušného 

mesiaca zašle akceptačnému miestu výzvu na odvod tržby za predané produkty s lehotou splatnosti 14 dní odo 

dňa jej doručenia. Doručená výzva musí obsahovať údaje o reálne predaných produktoch príslušným 

akceptačným miestom. 

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti akceptačného miesta 

 

1. Akceptačné miesto je povinné: 

a) poskytnúť OOCR potrebnú súčinnosť na naplnenie účelu tejto zmluvy, 

b) zabezpečiť predaj produktu za cenu dohodnutú zmluvnými stranami vo výške 10 € / 1ks. Cena za predaj produktu 

sa považuje za cenu konečnú, 

c) zaškoliť zodpovedného pracovníka pre predaj produktu, 
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d) poskytnúť vstup do svojich priestorov zákazníkovi, ktorý sa preukáže platným produktom zakúpeným na inom 

akceptačnom mieste, 

e) uverejniť ponuku produktu na svojej internetovej stránke, 

f) zabezpečiť bezodplatne propagáciu produktu v rámci svojich možností, 

f) poskytnúť OOCR údaj o reálne predaných produktoch priamo vo svojej prevádzke, a to najneskôr do 5 dní po 

uplynutí mesiaca, ku ktorému sa tieto údaje vzťahujú. 

 

2. Akceptačné miesto má právo: 

a) fakturovať OOCR vstupné, t.j. pomernú časť zo všetkých reálne predaných produktov vo výške 2 € / 1 kus. 

Účastníci zmluvy, ktorí sú platitelia DPH, pri finančnom vyrovnaní predmetu zmluvy postupujú v zmysle 

platných zákonov o DPH. Ceny v zmluve sú uvedené ako konečné. DPH bude účtovaná v zmysle platných 

právnych predpisov. Vyúčtovanie sa uskutoční 1 x mesačne, najneskôr do 15 dní po uplynutí príslušného 

mesiaca, prostredníctvom vystavenia faktúry so splatnosťou 14 dní od dňa doručenia, na základe údajov od 

OOCR o všetkých reálne predaných produktoch, ktoré musí táto faktúra obsahovať. 

b) fakturovať podľa písm. a) pomernú časť zo všetkých reálne predaných produktov od všetkých akceptačných 

miest vo výške 2 € / 1 kus bez ohľadu na počet predaných produktov príslušným akceptačným miestom. 

 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti BBSK 

 

1. BBSK je povinný: 

a) zabezpečiť technickú časť projektu, 

b) uverejniť ponuku produktu v spoločnom tlačovom materiáli a zabezpečiť jeho tlač, 

c) zabezpečiť dodanie tlačového materiálu na akceptačné miesto (proti podpisu preberacieho protokolu), 

d) zabezpečiť bezodplatne propagáciu produktu v rámci svojich možností. 

 

2. BBSK má právo: 

a) kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy uskutočniť neohlásenú kontrolu akceptačného miesta, t.j. uskutočniť 

kontrolu, či akceptačné miesto dodržiava povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

 

 

Článok VI. 

Doručovanie 

 

1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami sa doručujú: 

a) poštou, 

b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, 

c) osobne. 

2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami sa doručujú doporučene na 

adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. 

3. Každá zmluvná strana je povinná oznámiť druhým zmluvným stranám každú zmenu svojho sídla aj emailom, do 

troch dní odo dňa zmeny sídla. 

4. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa písomnosť po troch dňoch 

od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky 

doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú. 

 

 

Článok VII. 

Vyššia moc 

 

1. Zmluvné strany sú viazané povinnosťami z tejto zmluvy s výnimkou prípadu pôsobenia vyššej moci, (ďalej len 

„relevantné okolnosti“) kedy budú oslobodené od zodpovednosti za čiastočné alebo celkové neplnenie 
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zmluvných povinností. Ak je dôvodom omeškania alebo nemožnosti splniť prevzatý záväzok jednej zmluvnej 

strany pôsobenie vyššej moci, druhej zmluvnej strane nevzniká právo na náhradu škody. 

2. Za relevantné okolnosti sa pokladajú najmä nasledujúce nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti mimoriadnej 

povahy, majúce bezprostredný vplyv na predmet plnenia a vzniknuté po uzatvorení tejto zmluvy a to: vojna, 

občianska vojna, živelná katastrofa, teroristická činnosť, revolúcia, celonárodný odborový štrajk, zemetrasenie, 

záplava, úder blesku, víchrica alebo iný zásah resp. iná objektívna udalosť, ktorá mení obvyklé a v dobe 

uzatvorenia tejto zmluvy existujúce podmienky, a ktorá má bezprostredný dopad na možnosť plnenia záväzku 

každej zmluvnej strany. 

 

 

Článok VIII. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu 

a dohodu o celom obsahu. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť v okamihu jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle osoby, ktorá je povinnou osobou v zmysle § 47a 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov alebo v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len 

„Register“) v prípade osôb, ktoré sú povinné podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov. Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie  Úrad vlády Slovenskej 

republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v Registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie 

obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného 

zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. 

3. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len vo forme očíslovaných, písomných dodatkov k tejto 

zmluve. 

4. Zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

5. Všetky informácie, ktoré si vzájomne strany v čase rozhovorov o zmluve a počas trvania zmluvy poskytnú, 

považujú zmluvné strany za dôverné a nesmú byť použité v rozpore s účelom zmluvy, poskytnuté tretej osobe 

alebo inak použité tak, aby poškodili obchodné záujmy a dobré meno zmluvných strán. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol účel tejto zmluvy naplnený. Za týmto účelom sa 

budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu 

plneniu zmluvy. 

7. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto 

zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých ostatných zmluvných 

strán. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov, neplatná. 

V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, sú všetky ostatné zmluvné strany oprávnené od 

zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy 

doručené všetkým zmluvným stranám. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

8. Názvy článkov v tejto zmluve netvoria jej súčasť a nemajú vplyv na výklad zmluvy. 

9. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto zmluvou, ako aj záväzkové vzťahy 

touto zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem. 

10. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1, ktorá obsahuje špecifikáciu produktu. 

11. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že si nie sú vedomé, že by táto zmluva akýmkoľvek spôsobom odporovala 

obsahu alebo účelu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov alebo iných 

právnych noriem. Rovnako zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že v tejto zmluve určili predmet svojich 

záväzkov dostatočne, určito a zrozumiteľne. 

12. Prípadná neplatnosť niektorej časti zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, 

že je niektorá časť zmluvy neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných 

strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní zmluvy. 

13. Spory, ktoré prípadne vzniknú medzi zmluvnými stranami súvisiace s plnením tejto zmluvy sa strany zaväzujú 

prednostne riešiť dohodou a na základe platných právnych predpisov. 
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14. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu vrátane odkazov na právne normy porozumeli a na 

znak súhlasu byť touto zmluvou viazaní túto podpisujú ako prejav svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle. Zmluvu 

neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 10.05.2021    

Za OOCR: 

_______________________________ 

Ing. Jiří Pěč, PhD (výkonný riaditeľ) 

 

V Banskej Bystrici dňa 18.05.2021 

Za akceptačné miesto 1: 

_______________________________ 

PhDr. Stanislav Mičev, PhD. (generálny riaditeľ Múzea 

SNP) 

 

V Banskej Bystrici dňa 21.05.2021 

Za akceptačné miesto 2: 

_______________________________ 

Ing. Teodor Kvapil, MBA (riaditeľ úseku generálneho 

riaditeľa) 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Martin Vančo, PhD. (vedúci POFIS a Poštové 

múzeum) 

 

V Banskej Bystrici dňa 20.05.2021 

Za akceptačné miesto 3: 

 

_______________________________ 

Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD. (riaditeľ Stredoslovenskej 

galérie) 

 

V Banskej Bystrici dňa 17.05.2021 

Za akceptačné miesto 4: 

 

_______________________________ 

      PhDr. Marcel Pecník, (riaditeľ Stredoslovenského múzea) 

 

V Banskej Bystrici dňa 20.05.2021 

Za akceptačné miesto 5: 

 

_______________________________ 

      Milan Paprčka (konateľ CBS spol, s.r.o.) 

 

V Banskej Bystrici dňa 28.05.2021 

Za BBSK 

 

_______________________________ 

      Ing. Ján Lunter (predseda BBSK) 
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Príloha č. 1. 

 k Zmluve o spolupráci  

 

Špecifikácia produktu 

 

 

Múzejno – galerijný pas 
 

- oprávňuje ku vstupu do max. 5 rôznych múzejných/galerijných priestorov (v prípade Stredoslovenskej 

galérie a Stredoslovenského múzea do max. jednej z troch expozícií). 
- je platný pre 1 osobu (je neprenosný) počas celého trvania sezóny (od 01.06.2021 do 30.09.2021) 

- cena: 10 € / 1 ks  

- obdobie predaja: od 01.06.2021 do 30.09.2021 

- miesto predaja: zapojené múzeá/galérie 

 

 

Zapojené múzeá/galérie: 

- Múzeum SNP – Stála expozícia Múzea SNP 

- Stredoslovenská galéria (Bethlenov dom, Pretórium, Vila Dominika Skuteckého) 

- Stredoslovenské múzeum (Thurzov dom, Matejov dom, Tihányiovský kaštieľ) 

- Slovenské múzeum máp 

- Poštové múzeum  

 

 


