
Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa § 733 a násl. zákona č.40/1964 Zb Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov

Obstarávateľ: Obec Miloslavov
zastúpený starostom: Milan Baďanský 
IČO: 00304948
bankové spojenie: VUB Bratislava 
IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758

(ďalej len „ obstarávateľ ")
a

zhotoviteľ: Michal Zachar
bytom Tolstého Rad 9/2, 971 01 Prievidza 
IČO: 40422372
(ďalej len „zhotoviteľ")

uzatvorili túto zmluvu o spolupráci:

Preambula

Obec Miloslavov je vlastníkom a prevádzkovateľom Remeselného dvora - expozície 
vidieckeho života na južnom Slovensku, umiestneného v budove starého kostola v časti obce 
Alžbetin Dvor. Obec má k budove dlhodobé nájomné práva.

Článok 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poverenie zhotoviteľa na zabezpečenie a zhotovenie
dočasnej výstavy „Výstava zbierky mušlí, a iných živočíchov koralového sveta", 
(Pracovný názov „Tropický koralový svet“) ktorá bude umiestnená na prvom 
poschodí v predmetnej budove. Táto výstava bude poskytnutá súkromným zberateľom 
p. Milanom Berešíkom na výstavné účely pre zhotoviteľa v čase od 15.05.2019 
do 30.09.2019.

2. Zhotoviteľ zabezpečí poskytnutie zbierky, jej inštaláciu, návrhy na propagáciu,
pomocné materiály a jej demontáž po skončení dohodnutej doby.

Článok 2

Dohodnuté podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že:
a) Za poskytnutie zbierky bude poskytovateľovi vyplatená odmena v hotovosti vo výške 

1.000 Eur. Zhotoviteľ nepožaduje za organizačnú prácu, dopravu a inštaláciu výstavy 
žiadnu ďalšiu odmenu.



b) Obstarávate!’ poskytne na uloženie časti zbierky stoly v rozsahu podľa potreby, 
poskytne pomoc pri inštalácii aj základnú propagáciu výstavy.

c) Obstarávateľ sa zaväzuje, že - poistí celú zbierku proti ukradnutiu a znehodnoteniu 
vandalstvom na cenu do 3.500 EUR.

Zoznam exponátov aj s orientačnou cenou za jednotlivé exponáty zhotoviteľ predloží 
obstarávateľovi pred otvorením výstavy. Zároveň obstarávateľ hradí škody na zbierke 
v prípade, že poisťovňa spôsobené škody odmietne preplatiť z dôvodu zanedbania povinností 
zo strany obstarávateľa

umožní zhotoviteľovi vstup do priestorov na inštaláciu, demontáž a kontrolu výstavy 
vždy, keď o to požiada
počas hodín, keď bude múzeum otvorené, zabezpečí počas celej doby zodpovedný 
dozor
akékoľvek zmeny, úpravy alebo opravy samotnej zbierky počas celého trvania musí 
obstarávateľ konzultovať so zhotoviteľom.

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom jeden exemplár bude zhotovíte ľov 
a jeden bude obstarávate ľov.

V Miloslavove, dňa 13.05.2019


