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o spolupráci
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 0bchodného zákonníka

(d'alej ako ,,zmluva")

Názov/ obchodné meno:
Sídlo:

Zapísaná(ý):

Podtatranské múzeurn v Poprade
Vajanského 72/4, 058 0l Poprad
register múzeí a galérií MK SR,

Štatutámy orgán:
č. RM:50/98, príspevková organizácia PSK
riaditer

V zastúpení: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditerka
Osoby oprávnené jednat' vo veciach zmluvných: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová
Kontaktná osoba: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová
Telefón/e-mail :
IČO:

025/77219: !, 090587301 riaditel@muzeumpp.sk
37781171

IČ DPH:
DIČ:

organizácia nie je platcom DPH
2021453390

a

Názov/ obchodné meno: Mestská informačná kancelária Poprad
Sídlo: Námestie sv. Egídia 43/86, 058 0l Poprad
Zapísaná(ý) :
Štatutárny orgán:

príspevková organizácia mesta
riaditel'

V zastúpení: Ing. Lucia Pitoňáková, riaditel'ka
Osoby oprávnené jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Lucia Pitoňáková
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Pitoňáková
Telefón/e-mail:
IčO:

09108905 .riaditel@visitpoprad.sk
42381193

IČ DPH:
DIČ:

nie je platcom DPH
2024097372

(d'alej spolu ako zmluvné strany)

I.
Preambula

Spoločným ciel'om zmluvných strán je úprava vzájomných práv a povinností vyplývajúcich
zrealizácie predmetu tejto zrnluvy me&i Podtatranským múzeom vPoprade aMestskou
informačnou kanceláriou Poprad. Táto zmluva vychádza zo zásady vzájomnej výhodnosti pre
obidve zmluvné strany, ich korektného konania, z dodržiavania zásad poctivého obchodného
styku s prihliadnutím na všeobecne zachovávané obchodné zvyklosti. Zmluvné strany sa
zav?jú, že pri svojom konani budú uvedené zásady obojstranne plnit'. Zmluvné strany
vyhlasujú, že údaje uvedené vzáhlaví tejto zrnluvy sú pravdivé aaktuálne azároveň sa
zavmujú vzájomne bez meškania oznámit' druhej strane každú zmenu a informáciu, ktorá by



mohla mat' vplyv na plnenie záv?ov. Sú si vedomí, že pri neoznárnení takejto skutočnosti,
budú znášat' následky, ktoré rnóžu druhej strane z neznalosti týchto údajov vzniknút'.

II.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca a úprava práv a povinností zmluvných
strán pri spolupráci vposkytovaní komplexných informačných služieb návštevníkom
mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota a Podtatranského múzea v Poprade -
pobočka Spišská Sobota.

2.2. Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní komplexných inforrnačných služieb
návštevníkom Podtatranského múzea vPoprade - pobočka Spišská Sobota
a návštevníkom mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota v období mesiacov júl -
august 2016 (od 1.7.2017 do 31.8.2017) v čase otváracích hodín Podtatranského múzea
v Poprade - pobočka Spišská Sobota (príloha č. 1 )

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení svojich povinností uvedených v bode 3.1.,3.2.,
článku III. tejto zmluvy, budú vychádzat' zo svojich možností a schopností a vyvinú
maximálne úsilie smemjúce k naplneniu predmetu zmluvy.

III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Práva a povinnosti Podtatranského múzea v Poprade:
poskytne priestor pre jedného zamestnanca (podl'a priloženého zoznarnu, príloha č.
2) Mestskej informačnej kancelárie Poprad v priestoroch pokladne Podtatranského
múzea v Poprade- Pobočka Spišská Sobota, Sobotské nárnestie č. 33, poskytnutý
priestor predstavuje jeden uzarnykatel'ný písací stól a jednu stoličku,
poskytne priestor na umiestnenie informačného bannera a prenosného informačného
stojana s označením, že ide o infopoint Mestskej informačnej kancelárie Poprad,
umoií využívat' dátové pripojenie prostreóíctvom wi-fi pripojenia na internet pre
notebook a mobilný telefón, ktorý bude pre potreby výkonu svojej práce používat'
zamestnanec MIK

povolí vstup zmnestnancovi MIK do priestorov pokladne a sociálnych priestorov
svyužitím sociálneho zariadenia a?ívaním kuchynky na zohriatie jedla
a prípravu teplých alebo studených nápojov(káva, čaj, pitný režim)
zabezpečí propagáciu poskytovanej služby na svojej webovej stránke
vytvorí na webstránke múzea www.muzeumpp.sk odkaz na internetovú stránku MIK
Poprad www.visitpoprad.sk
náhrady všetkých komunikačných prostriedkov, či platforiem, na ktorých múzeum
použije logo MIK, sa múzeum zavčuje poslat' MIK vopred na schválenie
Podtatranské múzeum vPoprade - pobočka Spišská Sobota bude vykonávat'
lektorské sprievodcovské služby iba kexpozíciárn múzea vpriestoroch expozícií
mÚzea

V rámci komisionárskeho predaja propagačných, darčekových aupomienkových
predmetov múzea bude predaj zabezpečovat' lektorka - zamestnankyňa
Podtatranského múzea v Poprade - pobočka Spišská Sobota

3.2. Práva a povinnosti Mestskei informačnei kancelárie Poprad:
zabezpečí poskytovanie dohodnutej služby bez obmedzenia a v rozsahu, na akom sa
obe zmluvné strany dohodli (príloha č.3) v dohoůutom časovom úseku, t.3. dva



mesiace (od 1.7.20l6 do 31.8.2016) prostredníctvom zamestnanca MIK (podl'a
priloženého zoznamu, tento zoznam sa bude priebežne aktualizovať)
vybaví pracovisko na infopointe vmúzeu prenosným notebookom amobilným
telefónom, ktoré bude výhradne používat' iba zamestnanec MIK Poprad,
zabezpečí zásobu adopÍňanie bezplatných info-materiálov zmesta aregiónu na
Infopointe a bude ich prostrednícvom svojho zmnestnanca ponúkat' návštevníkom
Spišskej Soboty a návštevníkom múzea,
zamestnanec MIK bude poskytovat' základné inforínácie návštevníkom Spišskej
Soboty a múzea o regióne, meste Poprad, mestskej pamiatkovej rezervácii Spišská
Sobota astýrn súvisiace d'alšie informácie, usmerňovat' návštevníkov
prichádzaji'ícicb do Sp. Soboty turistickým vláčikom, účastníkom organizovaných
zájazdov cestovných kancelárií alebo náhodným návštevníkom MPR,
vytvorí na webstránke múzea www.visitpoprad.sk odkaz na internetovú stránku MIK
Poprad www.muzeumpp.sk
bude ponúkat' informačné letáky Podtatranského múzea vPoprade vpriestoroch
MIK na Námestí sv. Egídia, Poprad ana pracovisku Zákazníckeho centra (ZC)
situovaného na železničnej stanici v Poprade, Wolkerova 479, Poprad
poskytne propagačné fotografie MIK s právom použitia na propagačné účely múzea
náhl'ady všetkých komunikačných prostriedkov, či platforiem, na ktorých MIK
použije logo múzea, sa MIK zavÝuje poslat' múzeu vopred na schválenie

3.3. Povinnosti uvedené v bode 3.1. a 3.2. sú zmluvné strany povinné zabezpečit' v lehote
jedného (1 ) týždňa od účinnosti tejto zmluvy.

IV.

Trvanie zmluvy

1. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zrnluvných
strán a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle Občianskeho
zákomiíka č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vznení neskorších predpisov. Vprípade, že zmluvné strany
nepodpíšu túto zmluvu v rovnaký deň, zmluva nadobudne platnost' dňom podpisu tej
zmluvnej strany, ktorá zmluvu podpíše nesk6r.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 1.7.2017 do 31.8.2017, odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy.

V.

Ukončenie zmluvného vzt'ahu

1. Tútozmluvujemožnéukončit':

a) písomnou dohodou podpísanou oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
s účinnost'ou odo dňa v nej uvedeného,

b) odstúpením - od tejto zmluvy m«'že pred uplynutím dohodnutej doby odstúpit'
ktorákol'vek zmluvná strana v prípade závažného pomšenia povinností vyplývajúcich
z tejto zmluvy o spolupráci druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie nadobudne účinnost'
s dňom doručenia druhému účastníkovi zmluvy. Odstúpenie musí mat' písomnú formu,
musí v ňom byt' uvedený konkrétny dóvod odstúpenia, inak je neplatné.

c) Výpoved'ou - zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote 7 dní. Výpovedná lehota
začína plynút' od prvého dňa nasledujúceho po dni domčenia výpovede druhej strane.



2. V prípade ukončenia tejto zínluvy sa zmluvné strany zavmujú vzá3omne si vysporiadat'
poskytnuté plnenia na základe tejto zmluvy.

VI.
Záverečné ustanoyenia

Zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, každé s platnost'ou originálu, pričom
Podtatranské múzeum v Poprade dostm'ie dve (2) vyhotovenia aMestská informačná
kancelária Poprad jedno (1 ) vyhotovenie.
Obsah tejto zmluvy je možné menit' alebo dopÍňat' len formou písomných vzostupne
očíslovaných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
To sa netýka zmeny kontaktnej osoby (vrátane čísla telefónu a e-mailovej aůesy), pri
ktorých je postačujúce písomné oznárnenie zmeny. Dodatky apísomné oznámenia
o zmene podl'a predchádzajúcej vety budú tvorit' neoddelitel'nú súčast' tejto zmluvy.
Vzt'ahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa zmluvné strany zavčujú riešií' primárne
písomnou dohodou. V prípade neúspešnej vzájomnej dohody, prípadný spor bude riešit'
príslušný súd SR, podl'a zákona č. 99/ 1963 Z. z. Občiansky súdny poriadok.
Zmluvné strany sú povinné neodkladne si vzájomne oznámit' skutočnosti, ktoré by mohli
ohrozit' plnenie zmluvy a to aj v je3 častiach.
Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podl'a tejto zmluvy doručované poštou sa
pokladajú za domčené i ked':

a) zmluvná strana odmietne prevziat' poštovú zásielku, ato dňom odmietnutia prevzatia
zmluvnou stranou,

b) poštová zásielka sa vráti ako nedoručitel'ná alebo neprevzatá v odbernej lehote, a to dňom
vrátenia odosielatel'ovi a to i v prípade, že sa o nej adresát nedozvie,
Písomnosti doručované poštou podl'a tejto zmluvy budú zrnluvné strany zasielat' na
aúesu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

Zmluvné strany potvrdzu5ú, že si túto zrnluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozurneli.
Svoje prejavy v81e obsiahnuté vtejto zmluve zmluvné strany považujú za určité
a zrozumitel'né. Zmluvným stranárn nie je známa žiadna okolnost', ktorá by sp6sobovala
neplatnost' niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu
s obsahom tejto zmluvu, túto zmluvu podpísali.
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Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová
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aaxÍitoiIng. LuciaxPitoňáková
riaditerka MIK



Príloha č. 1

Otváracie hodiny
Podtatranské múzeum v Poprade, Sobotské námestie 33, 058 0l Poprad

Sezóna máj-október Sezóna november-apríl
10.00 - 18.00

Pondelok

Utorok-piatok io.oo - is.oo
zatvorené

10.00 - 17.00
13.00 - 17.00

Sobota
Nedel'a

13.00-18.00
13.00 - 18.00 13.00 - 17.00

Poěas štátnych sviatkov je múzeum otvorené podl'a otváracích hodín!
V prípade záujmu, sa rnóžu skupiny v počte nad 15 osób nahlásit' na prehliadku múzea aj mimo
stanovených otváracích hodín, najneskór 3 dni vopred na tel. č.: 052/77 21 924 do 14. 00 hod., alebo na
e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk.



Zoznam zamestnancov Mestskej informacnej kancelarie Poprad 
s posobiskom na Info~pointe 

v pokladni Podtatranskeho muzea- expozicia v Spisskej Sobote 

Meno a priezvisko 

Bianka Kysel'ova 
Dominika Jurekova 
Alica Stankova 
Maros Milan 

Platnost" zoznamu: od 1. 7. 2017 

Datum narodenia Cislo OP 



Príloha č. 3

Rozsah poskytovaných služieb, poskytovaných zamestnancom Mestskej informačnej
kancelárie Poprad (d'alej MIK) návštevníkom mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská

Sobota a návštevníkom Podtatranského múzea v Poprade - poboěka Spišská Sobota:

zamestnanec MIK bude v čase otváracích hodín Podtatranského múzea v Poprade
(príloha č. 1) poskytovat' všeobecné inforrnačné služby návštevníkom MPR Spišská
Sobota a návštevníkom Podtatranského múzea v Poprade - pobočka Spišská Sobota
v dohodnutom rozsahu(základné informácie o Spišskej Sobote, meste Poprad, regióne,
orientačné informácie o miestnych inštitúciách, kultúmych aktivitách atd'.
informačné služby bude poskytovat' v priestoroch pokladne Podtatranského múzea
v Poprade - pobočka Spišská Sobota, Sobotské námestie č.33, v prípade priaznivého
poČasia priamo na námestÍ
v čase príchodu turistického vláčika na námestie v Spišskej Sobote apočas jeho
prestávky na nárnestí, bude informovat' návštevníkov o možnosti navštívit' expozičné
avýstavné priestory kultúrnych inštitúcií, ktoré majú sídlo na námestí (napr.
Podtatranské múzeurn v Poprade - pobočka Spišská Sobota, Podtatranská kniica
v Poprade - Spišskej Sobote, Podtatranské osvetové stredisko) a d'alšie
návštevníkom bude ponúkat' tlačené propagačné a orientačné letáčiky nárnestia
návštevníkom bude podávat' d'alšie informácie podra individuálnych požiadaviek


