
Zmluva o vzájomnej spolupráci 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obch. zákonníka 

Zmluvné strany: Oravská galéria v Dolnom Kubíne  
Hviezdoslavovo námestie  1690/11, 026 01 Dolný Kubín 
 IČO: 36145050 
Zast.: Mgr. Michal Čajka, PhD. – riaditeľ 
 Tel: 043 / 586 3212 
 Email: ekonom@vuczilina.sk 
(ďalej len „OG“) 

  
a 

  
Orava-Prístav MP, s.r.o. 
Štefánikova 263/8, 029 01 Námestovo 
IČO:47683554 
Zast.: JUDr. Rastislav Paučo – konateľ 
Tel.: 0907814684 
Email: info@lodorava.sk 
(ďalej len „OP“) 
 

V záujme jednotného výberu vstupného  
na plavbu loďou MP Orava spolu so vstupným na Slanický ostrov umenia 

u z a t v á r a j ú 
Zmluvné strany túto zmluvu o vzájomnej spolupráci. 

 
Článok 1 

Predmet zmluvy 
 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je jednotný výber vstupného za vyhliadkovú plavbu loďou MP Orava 

prevádzkovanou spoločnosťou OP spolu so vstupným na Slanický ostrov umenia, ktorý 
prevádzkuje OG. 
 
 

Článok 2 
Podmienky zmluvy 

 
2.1 Pokiaľ spoločnosť OP bude realizovať vyhliadkovú plavbu loďou MP Orava zahŕňajúcu prehliadku 

Slanického ostrova umenia(vrátane prehliadky barokového kostola a príslušnej expozície) tak je 
povinná pri výbere vstupného na takúto plavbu súčasne vybrať aj vstupné na Slanický ostrov 
umenia. OG sa zaväzuje zabezpečiť prevádzku prehliadok barokového kostola a príslušných 
expozícií počas obdobia uvedeného v článku 3 bode 2 tejto zmluvy. 
 

2.2 Vstupné, ktoré je povinná spoločnosť OP vybrať pre vstup na Slanický ostrov umenia sa bude 
vyberať kategorizovaním návštevníkov v zmysle nasledovného cenníka: 

 dospelý- 2 € 

 študent,dôchodca, ZŤP- 1,50 € 

 dieťa od 3. do 15. rokov - 1 € 

 školské zájazdy - 1 €/dieťa  (na každých 10 platiacich osôb pripadá jeden pedagogický dozor 

zadarmo) 
 dieťa do 3. rokov - vstup zadarmo 



 
 

2.3 Vstupné vyberané v zmysle bodu 2.2 tohto článku je mimo režimu DPH. 
 

2.4 Vybraté vstupné je spoločnosť OP povinná za každých 10 kalendárnych dní počnúc výberom 
prvého vstupného zaslať na účet OG,............................................................., do poznámky sa 
uvedie obdobie, za ktoré je vstupné zaslané. Podmienkou zaslania vstupného je vzájomné 
odsúhlasenie počtu návštevníkov Slanického ostrova umenia Zmluvnými stranami spôsobom, že 
v lehote 2 pracovných dní po uplynutí predmetných 10 kalendárnych dní je spoločnosť OP 
povinná zaslať email OG (emailová komunikácia bude prebiehať prostredníctvom emailov 
uvedených v záhlaví), ktorého prílohou bude scan dokladu z ERP, z ktorého bude vyplývať presná 
špecifikácia vybratého vstupného na Slanický ostrov umeniaza jednotlivé dni a v jednotlivých 
cenových kategóriách. Po spätnom potvrdení OG bude spoločnosť OP povinná bezodkladne 
zaslať toto vstupné na horeuvedené platobné údaje. 
 

2.5 V prípade akýchkoľvek vzniknutých nezrovnalostí pri výbere vstupného sa Zmluvné strany 
zaväzujú tieto bezodkladne riešiť spôsobom, aby nebola narušená prevádzka vyhliadkových 
plavieb spojených s návštevou Slanického ostrova umenia.  

 

2.6 Spoločnosť OP bude výber vstupného pre OG realizovať bezodplatne. 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
 

3.1  Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, je im zrozumiteľná a určitá a svoju 
vôľupodpísať ju prejavujú slobodne a vážne. 

 
3.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 5.5.2021 do 30.9.2021. Je možné ju ukončiť dohodou 

Zmluvných strán alebo jednostrannou výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou dobou, ktorá začne 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcehopo mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená, pričom 
výpoveď sa považuje za doručenú aj prostredníctvom emailov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.  

  
 
V Dolnom Kubíne, dňa 29.4.2021 
                                                                                
 
 
podpísané v. r.      podpísané v. r. 

 
Oravská galéria v Dolnom Kubíne   Orava-Prístav MP, s.r.o. 
 Mgr. Michal Čajka, PhD. – riaditeľ                             JUDr. Rastislav Paučo – konateľ             

 
 


