
Dohoda o vzájomnej spolupráci 
uzatvorená v zmysle zákona § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka Z. z. 

Zmluvné strany: 
Podtatranské múzeum v Poprade 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
v zastúpení: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová - štatutárny zástupca 
IČO: 37 781 171 
Zriadenie: Zriaďovacia listina PSK v Prešove 

z 1.04.2002, č. KUL - 2002/000153/10 
Registrácia: Register MaG MK SR č. MK 2018/98 - 400 RM 50/98 
Banka: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK 738180 000 0070 00519613 

a 

Právnická osoba: Ľubovnianske múzeum-hrad v Starej Ľubovni 
Sídlo: Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa 
IČO: 37781235 
DIČ: 2021447978 
IČ DPH: Nie je platca. 
Bankové spojenie: ŠTATNA POKLADNICA 
IBAN: SK24 8180 0000 0070 0051 9234 
BBAN: 7000519234/8180 
BIC: SPSRSKBA 
Oprávnený konať v mene spoločnosti: PhDr. Dalibor Mikulík, riaditeľ 
Zriadenie: Zriaďovacia listina PSK, KUL-2002/000153/1, dňa 01.04.2002 
Kontakt: 052/43 220 30,052/43 224 22 
E-mail: info@hradIubovna.sk 

uzatvárajú 

dohodu o vzájomnej spolupráci v oblasti konzervovania archeologických nálezov v zmysle § 
36. ods. 5 . pís. b) zákona č. 49/2002 z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov 

mailto:info@hradIubovna.sk


Preambula 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé 
a aktuálne. Zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane 
každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie tejto dohody. Sú si vedomé, že pri 
neoznámení tejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej 
strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú 
vôľu uzavrieť dohodu o spolupráci s tým, že berú na vedomie, že táto dohoda má 
povahu zmiešanej dohody. 

Článok I. 

Predmet dohody 

1. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni bude s Podtatranským múzeom 
v Poprade v prípade potreby spolupracovať prostredníctvom školeného pracovníka na 
realizácii odborných konzervátorských prác za účelom ochrany archeologických 
nálezov. 

2. Odborný zamestnanec - archeológ Podtatranského múzea v Poprade poskytne múzeu 
pri odovzdaní nálezov: 

a) názov a základné identifikačné znaky predmetov 
b) popis fyzického stavu nálezov 
c) popis rozsahu požadovaných prác 
d) obrazovú a fotografickú dokumentáciu nálezov pred konzervovaním 

3. Súčasťou konzervátorských prác j e: 
a) realizácia konzervovania 
b) vyhotovenie záznamu o konzervovaní 
c) obrazová dokumentácia v priebehu a výsledku prác. 

4. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni vykoná potrebné konzervátorské práce 
s príslušnou odbornou starostlivosťou. 

5. Podtatranské múzeum v Poprade sa zaväzuje po riadnom a včasnom vykonaní 
konzervátorských prác uhradiť Ľubovnianskemu múzeu - hrad v Starej Ľubovni cenu 
v súlade s článkom IV. tejto dohody 



Článok II. 

Práva a povinnosti 

1. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni 
a) odborne vykoná prostredníctvom školeného pracovníka konzervátorské 
práce na požadovanej úrovni 
b) po ukončení prác spolu s ošetreným archeologickým nálezom odovzdá 
záznam o ošetrovaní a konzervovaní. 

2. Archeologický nález/nálezy budú počas konzervácie a reštaurovania na adrese sídla 
Ľubovnianskeho múzea - hrad v Starej Ľubovni. 

3. Podtatranské múzeum v Poprade preberie nález/y na základe preberacieho protokolu o 
odovzdaní na konzervovanie. 

4. Podtatranské múzeum v Poprade preberie nález/y na základe preberacieho protokolu 
o prevzatí ošetreného nálezu/nálezov. 

Článok III. 

Doba plnenia 

1. Dohoda o vzájomnej spolupráci sa uzatvára na dobu neurčitá, ktorá začína plynúť od 
19. 08. 2016. 

2. Výpovedná lehota je tri mesiace písomnou formou s termínom ukončenia dohody. 

3. Termín vykonania konzervátorských prác bude dohodnutý vždy jednotlivo pre 
konkrétny archeologický nález v zmluve o konzervovaní. 

4. Náklady spojené s prepravou archeologického nálezu/nálezov uhradí Podtatranské 
múzeum v Poprade. 

Článok IV. 

Cena a spôsob realizácie úhrady 

1. Cena a spôsob realizácie úhrady za vykonanie konzervátorských prác a teda suma, 
ktorú Podtatranské múzeum v Poprade uhradí Ľubovnianskemu múzeu - hrad v Starej 
Ľubovni, bude dohodnutá pre konkrétny archeologický nález v Zmluve 
a konzervovaní. 



Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda o spolupráci je vyhodnotená v štyroch rovnopisoch splatnosťou 
originálu, z ktorých každá strana dostane dva. 

2. Všetky zmeny tejto dohody musia byť vykonané formou písomného dodatku k nej 
a podpísané oboma stranami. 

3. Obe strany sa oboznámili s obsahom dohody, ktorá je nimi vykonateľná a na znak 
súhlasu s celým obsahom ju podpisujú. 

4. Zmluva je platná dňom jej podpísania osobami oprávnenými konať v mene 
organizácií. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

V Poprade, dňa ^ ď- V Starej Ľubovni, dňa 18.08.2016 

riaditeľka Podtatranského múzea 
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 

v Poprac 
PODTATRANSKÉMU: 

v Poprade 
PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE 

Vajanského 72/4 

TeUfax: 052/772 18 68 

058 01 POPRAD 
IČO: 37 781171 


