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                                                             Zmluva o spolupráci                                                  904/2019 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: 

 
 
Obec Blatnica 
 
Sídlo:    038 15 Blatnica  
Zastúpené:   Mgr. Art. Karol Čičmanec, ArtD.    
IČO:    00 316 571  
 
(ďalej len „Obec“) 
 
 
a 
 

 
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
 
Sídlo:    Obchodná 64, 816 11 Bratislava 
Štatutárny zástupca:   Mgr. Vladimír Kovár, poverený zastupovaním 
                                               štatutárneho orgánu  ÚĽUV 
IČO:    00 164 429 
DIČ:    2020798736 
 
(ďalej len „ÚĽUV“) 
 
(ďalej len spolu ako „zmluvné strany“) 
                                      
 

Preambula 
 

 
ÚĽUV je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a plní funkciu 
celoštátneho dokumentačného a informačného centra ľudovej umeleckej výroby a zároveň Múzea ľudovej 
umeleckej výroby - otvoreného depozitára ÚĽUV.  
 
ÚĽUV je vlastníkom nehnuteľnosti – kaštieľa a súvisiacich pozemkov, nachádzajúcich sa v okrese Martin, obec 
Blatnica, zapísané na liste vlastníctva č. 486 vedenom pre katastrálne územie Blatnica (ďalej len 
„nehnuteľnosti Blatnica“). 
 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1. Touto zmluvou si zmluvné strany upravujú podmienky vzájomnej spolupráce, ktorá bude spočívať v  

plneniach uvedených v článku II tejto zmluvy, týkajúcich sa nehnuteľnosti v Blatnici.  
 
 

Článok II 
Záväzky zmluvných strán  

 
1. ULUV poskytne obci na krátkodobé využitie areál nehnuteľnosti v Blatnici, konkrétne nádvorie Prónayovskej 

kúrie, za účelom zorganizovania Vianočného jarmoku dňa 07.12.2019. 
2. Obec sa zaväzuje využiť výlučne exteriér nehnuteľnosti. 
3. Obec zabezpečí na vlastné náklady bezpečnostnú službu a po ukončení podujatia okamžitú likvidáciu 

odpadu a upratanie areálu. 
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4. Obec sa zaväzuje na základe výzvy ULUVU uskutočniť pokosenie celého areálu nehnuteľnosti Blatnica. 
 
 

ČLÁNOK III 
Finančné podmienky 

 
1. Ak táto zmluva neustanovuje inak, každá zmluvná strana znáša náklady na plnenie svojich záväzkov 

samostatne.  
 

 
Článok IV 

Trvanie zmluvy 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 7.12.2019 do 8.12.2019 
 

 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sú povinné vyvíjať činnosť na dosiahnutie predmetu zmluvy a zdržať sa akejkoľvek činnosti, 

ktorá by toto znemožnila alebo sťažila. 
 
2. Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne, na základe súhlasných prejavov oboch zmluvných 

strán, formou dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 

3. Ostatné právne vzťahy medzi účastníkmi tejto zmluvy, ktoré zmluva neupravuje,  sa riadia najmä 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, následne Občianskeho zákonníka a ustanoveniami 
všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v Slovenskej republike. 
 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva rovnopisy 
zmluvy. 
 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a s týmto obsahom bez výhrad súhlasia, na znak 
čoho ju dobrovoľne, vlastnoručne oprávnenými zástupcami v štyroch vyhotoveniach podpisujú. 
 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

7. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
Úradu vlády Slovenskej republiky. 

 
 

V Bratislave      V Bratislave  
 
 

ÚĽUV:       za Obec:    
 
 
 

Mgr. Vladimír Kovár      Mgr. Art. Karol Čičmanec, ArtD 
poverený zastupovaním     starosta 

       štatutárneho orgánu  ÚĽUV 
  


	(ďalej len „Obec“)

