
Memorandum o spolupráci 
 (ďalej len „,memorandum“)  

 
č. SNM-BET-INÉ-2018/3714 

 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
100P Slovakia s.r.o. 
Sídlo:    Kósu – Schoppera 6, Rožňava 048 01 
IČO:     45 342 733 
štatutárny orgán:   Ing. Peter Fábián, konateľ 
zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. v oddieli Sro, vložka č. 24865/V 
 
(ďalej len „100P Slovakia s.r.o.“) 
 
a 
 
Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar   
Sídlo:    Vajanského nábrežie 2 , 810 06 Bratislava   
IČO:    00164721 
DIČ:    2020603068 
IČ DPH:   Sk 2020603068 
Kontakt:   Tel: 058/7983118 
 
zriadené na základe Rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002 – 1 v znení Rozhodnutia MK SR č. MK 
1792/2002–1 a Rozhodnutia MK SR č. MK – 299/2004-1 zo dňa 25.marca 2004 v znení Rozhodnutia 
MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK – 3177/2006/110/10859 a rozhodnutia MK SR č. 
5631/2006- 110/21651 a rozhodnutia o zmene ZL SNM z roku 2011: MK-1113/2011-10/3940 a 
Rozhodnutia MK SR č. MK-2045/2014-110/10904 a Rozhodnutia MK SR č. MK-2766-/2015- 
110/13882 a Rozhodnutia  MK SR č. MK 4541/2017-110/15225 o vydaní úplného znenia zriaďovacej 
listiny Slovenského národného múzea zo dňa 10. októbra 2017.     
  
 (ďalej len „SNM“) 
 

Čl. II. 
Preambula 

1. 100P Slovakia s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je o. i. 
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.  
 
2. 100P Slovakia s.r.o. požiadala o poskytnutie finančného príspevku v rámci výzvy 
INTEREG V-A Slovakia-Hungary SKHU/1801 na základe ktorého mieni realizovať 
projekt „Kulturpark Betliar“ v katastrálnom území obce Betliar. 
 



3. 100P  Slovakia s.r.o. berie na vedomie obsah zriaďovacej listinySNM a Charakter 
SNM-Múzea Betliar, ktoré spravuje pozostalosť rodu Andrássy. 
 
4. SNM bolo oboznámené so zámerom projektu „Kulturpark Betliar“ na základe 
čoho sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom. 

 
Čl. III.  

Predmet memoranda 
1. Predmetom tohto memoranda je vyhlásenie SNM podporovať realizáciu projektu 
„Kulturpark Betliar“, ktorého obsah a vizuálna kominikácia nebudú v rozpore so 
zriaďovacou listinou SNM a charakterom SNM-Múzea Betliar  a následná spolupráca 
pri organizovaní kultúrnych a iných spoločenských podujatí, ktorých obsah 
a vizuálna komunikácia nebudú v rozpore so zriaďovacou listinou SNM 
a charakterom SNM-Múzea Betliar. O tom, či obsah a vizuálna komunikácia 
„Kulturpark Betliar“ a jeho aktivít nie je v rozpore so zriaďovacou listinou SNM 
a charakterom SNM-Múzea Betliar rozhodne porada vedenia SNM-Múzea Betliar. 
 
2. Na naplnenie predmetu memoranda podľa bodu 1 Čl. III. a v závislosti od bodu 3 
Čl. II. sa zmluvné strany zaväzujú spoločne rozvíjať služby aktívneho zážitkového 
a kultúrneho turizmu v okrese mesta Rožňava, ktorých podoba, rozsah, trvanie 
a organizačná participácia signatárov bude predmetom ďalších dohôd, zmlúv, 
objednávok a iných dokumentov spresňujúcich okolnosti. 
 

Čl. IV. 
Ďalšie ustanovenia 

1. Počas trvania spolupráce na základe tohto memoranda sa každý zo signatárov 
zaväzuje poskytnúť druhej strane dostatočnú súčinnosť nevyhnutnú na naplnenie 
predmetu memoranda podľa jeho Čl. III.  
 
2. Žiadna zo strán si nemôže vynucovať plnenie od druhej  strany na základe tohto 
memoranda, najmä ak obsah takéhoto plnenia podlieha predmetu obchodného 
tajomstva, alebo povinnosti mlčanlivosti na základe zmlúv s tretími osobami.  

 
Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 
1. Toto memorandum sa uzatvára na dobu trvania projektu „Kulturpark Betliar“ 
a jeho jasne preukázateľných právnych nástupcov. 
 
2. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma signatármi. 
 
3. Signatári vyhlasujú, že memorandum bolo napísané podľa ich pravej a slobodnej 
vôle, že sa s jeho obsahom oboznámili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 
vlastnoručne podpisujú. 



 
4. Toto memorandum sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach z ktorých každá zo strán 
obdrží po 1 vyhotovení. 
 
 
V Betliari, dňa 26.10.2018 
 
 
 
.............................................           ...........................................         
100P Slovakia s.r.o.      SNM – Múzeum Betliar 
Ing. Peter Fábián, konateľ     Mgr. Július Barczi, riaditeľ 


