
Zl\-ILl~\' A O \'ZÁJO:\-lNEJ SPOLt-PR/\CI
uzatvorená v zmysle ~ 269. ods. 2 Obchodné-ho zákonníka 5 ~3l1 ~<;)] Lb.

Medzi 7111 luvnými stranami :
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
r(C):
OTt:
Či "lo účtu:
Bankové spojenie:
IRAN:
(ďale] len '.' prvá zmluvná strana ')

Obchodné' meno:
Sídlo:

V zastúpení:
leO
Dl(',
('bIo účtu:
Bankové spojenie:
(clldei (el] "druhú zmluvná strana ')

Žilinsk~' samosprávny kraj
Knmcnského Č. 48, 011 09 Žilina
Ing. Juraj Blanár, predseda
0037808427
2021626695
700050369718180
Štátna pokladnica
SK9581800000007000503697

mesto Bytča
Mestský úrad Bytča, Námestie SR 1/1,
014 01 Bytča
De. Miroslav Mlnárčik, primátor mesta
00321192
2020626399
J 591 05935~/02nO
V(TB a.s.

uzat váľajú túto Zmluvu o vzájomnej spolupráci (ďalej len ,Jrnluvu';):

Č,1. J.
Predmet zmluvy

l, Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán:
a) súvisiaca s organizáciou podujatia typu ,.spo]oč,enské podujatie" organizovaného

mestom Bytča. konaného v priestoroch Sobášneho paláca \! Bytči;
b) súvisiaca s podamm návrhu na vklad zmluvy o zriadeni vecného bremena du katastra

nehnuteľností podľa ods. 5 tohto článku:
c) súvisiaca s údržbou okolia Sobášneho paláca v Bytči.

~ Pod spoluprácou podľa ods. l písm. 2) sa rozumie, že podujatie typu .xpoločenské
podujatie" sa bude uskutočňovať jedenkrát ročne, pričom organizátorom podujatia je druhá
zmluvná strana, Termín realizácie podujatia druhá zmluvnú strana najneskôr 6 mesiacov
pred konaním akcie oznámi písomne Po važskcmu múzeu v Zdiné cl súčasne pOLÍaJa
Považské múzeum v Žiline, ako Spf()VCU nchnurcľného majetku - NKP Sobásny palác.

, ,~



, '~?::l1vorenie zmluvy li výpožičke podľa § 659 El nasl. zákona č. 40:1964 Zb. Občiansky
7.ikonnfk \' znení neskorších predpisov v súvislosti s čl. 21 ods. 1 písm. ) a s čl. 29 ods. 1
Zásad hospodárenia El nakladania s majetkom LSK a Dodatkom Č. 1 k Smernici Č. 1!2016
Považského múzea " ZíJine, s presne uvedeným termínom výpožičky nebytového
priestoru. V prípade, ak druhá zmluvná strana možnosť usporiadania spoločenského
podujarin v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči nevyužije priestor na podujat je sa
postúpi výlučne Žilinskému samosprávnernu kra] u.

3. Zmluvou o výpožičke nebytových priestorov sa druhej zmluvnej strane bezplatne poskytnú
priestory na podujatie uvedené v odseku 1 písm. a) tohto článku podľa možnosti
Považského múzea a v zmysle pokynov Dodatku C. l k Smernici 1.:. 1/2016 Považského
múzea v Lllin(', ri to konkrétne ncb- iové priestory národnej kultúrnej pamiatky Sobášnv
palác, supisnc číslo 107, nachádzaj Úecho 621 nd pozemku parcely KN-C č. 906, zastavané
plochy a nádvoria II výmere 585 m2 v k. ú. Veľkú Bytča, obec Bytča, okres Bytča,
evidovanej Okresným úradom Bytča, katastrálny odborom na L V Č. 2403 za účelom
užívania priestorov na požadovaný účel uveden)" v bude l. (Práva a povinnosti zmluvnych
strán budú bližš!« dojednané v zmluve o vypožičke).

4 Pod spclupracou podľa ods. 1 písm. c) sa rozumie. zr: druhá zmluvná strana zabezpečí
pravidelnú údržbu vonk ajšich plôch ako údržba verejnej zelene a kosenie trávnatých
porastov, rt to minimálne štvrikrát do ruka.

5 Ziiro\,(:ú sa zmluvné strany dohodli, že druhú zmluvná strana bezodplatne un10ZlU prvej
zmluvnej strane na dobu neurčitú právo prechodu a prejazdu cez pozemky označené parc.
KN ..C Č. t)09/3~ zastavané plochy ;;1 nádvoria o výmere l 390 n12. parc, Ki";-C č. 909/6.
zastavané plochy a nádvoria o výmere 416 m2 a parc, KN-C č. 909/7, ostatné plochy o
výmere 281 ml v k. ú. Veľká Bytča, obec Bytča, okres Bytča. evidovaných Okresným
úradom Bytča, katastráln , odborom na LV č. 2403 a za týmto účelom si obidve zmluvné
strany poskytnú potrebnú súčinnost' pri schváleni. následnom uzatvorení zmluvy o zriadení
vecného bremena a podaní návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do
katastra nehnuteľností kompetentnými orgánmi zmluvných strán.

Č~1. II.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú. že údaje uvedené v zahlaví tejto zmluvy sú pravdivé (l aktuálne
a zaväzujú sa vzájomne a bez meškania oznámiť druhej strane každú zmenu svoj ich
údajov .

.., Zmluvné strany zhodne preh lasujú. že sa s obsahom zmluvy oboznámili cl na znak súhlasu
JU vlastnoručne podpisujú.

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozne uskutočniť len písomnou formou, podpisanou
štatutárnyrni zástupcami obidvoch zmluvných stran.



J: ",:, ~',:~:l:, ::,i.:{ Ld\ azujú riešiť prípadné spory, ktoré hy vznikli s plnením zmluvy,

:: ?.: .. .: '. d. ,i-:' 'o:, hotovcná v štyroch rovnopisoch. z ktorých Ži1 inský samosprávny kraj obdrži
.j', e ''-yh0tO\ cnia, mesto Bytča obdrží jedno vyhotovenie a Považské mÚZell111 v Žiline
(lr •..irzí jedno vyhotovenie.

(\ T áio zmluva sa uzat vára [M dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma
zúčasmcnvmi stranami ct účinnost' nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v
súlade s ~ 47(1 Občianskeho zákonníka na \\ebOVOn1 sídle ZSK.

V Žiline dňa .. "." ~ V Bytči dňa " ' .. '

Zilinski' samosprávny kraj
Ing. Juraj B lanár

predseda

mesto Bytča
Hc, M iroslav Minárčik

/
I 

primátor mesta

3


