
ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI  
PRI PREVÁDZKOVANÍ VODNÉHO KOLOVÉHO MLYNA V JELKE 

 
(ďalej len „zmluva“) 

 
uzavretá podľa § 51 zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 
 

Preambula 
 

Zmluvné strany sa dohodli na vzájomne prospešnej spolupráci pri 
prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v obci Jelka, s cieľom zabezpečenia 
riadneho chodu expozície Vodného kolového mlyna v Jelke, maximálneho 
prospechu zmluvných strán z vykonávanej činnosti a vytvárania pozitívneho 
obrazu oboch zmluvných strán v očiach verejnosti. 
 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Správca: 
 

Názov: Vlastivedné múzeum v Galante   

Sídlo:  Hlavná 976/8, 924 01 Galanta 
IČO:     36 087 033 
Zriaďovateľ:    Trnavský samosprávny kraj 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

číslo účtu:  
Štatutárny orgán:  Mgr. Michal Takács, riaditeľ 
 
 
(ďalej len „Vlastivedné múzeum“) 
 
 
Prevádzkovateľ: 
 

Názov: Obec Jelka  

Sídlo:  Mierová 959/17, 925 23 Jelka 
IČO:     00306011 
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

číslo účtu:  
Štatutárny orgán:  Ing. Gabriel Kiš, starosta 
  
 
(ďalej len „obec Jelka“) 
 
 
 
(ďalej spoločne aj  „zmluvné strany“ a každý samostatne aj „zmluvná strana“)  



Článok II 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán                                    

a spolufinancovanie prevádzkovania stálej expozície Vodného kolového mlyna 
Vlastivedného múzea v obci Jelka, vo vlastníctve Trnavského samosprávneho 
kraja, ktorý je v správe Vlastivedného múzea. Vodný kolový mlyn v Jelke je 
národná kultúrna pamiatka, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 2512/0, parcelné číslo 
3491/17, katastrálne územie Jelka, okres Galanta. Pamiatkový úrad Slovenskej 
republiky rozhodnutím zo dňa 26.08.2008 vytýčil hranicu ochranného pásma 
nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je vyznačená v katastrálnej mape 
obce Jelka, mapový list č. ZS-XVI 23-12. 

 
(ďalej len „Vodný kolový mlyn“) 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že každodennú bežnú prevádzku Vodného kolového 

mlyna a nepretržité stráženie zabezpečí na svoje náklady obec Jelka.  
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovanie expozície Vodného kolového 
mlyna bude realizované spoločne s prevádzkovaním skanzenu obce Jelka, a to 
prostredníctvom 2 (slovom: dvoch) lektorov. Touto zmluvou sa Vlastivedné 
múzeum a obec Jelka zaväzujú, že každý z nich pre prevádzkovanie expozície 
Vodného kolového mlyna a skanzenu zamestná výlučne na svoje vlastné náklady 
1 (slovom: jedného) lektora – zamestnanca. Títo 2 (slovom: dvaja) lektori sa pri 
prevádzkovaní expozície Vodného kolového mlyna budú rovnomerne                              
a pravidelne striedať. 

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že obec Jelka bude zabezpečovať pravidelné kosenie 

a upratovanie areálu resp. expozície Vodného kolového mlyna. Náklady s tým 
spojené, vrátane nákladov na upratovacie a čistiace prostriedky bude znášať 
obec Jelka a Vlastivedné múzeum spoločne. 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady za spotrebu elektrickej energie pri 

prevádzke Vodného kolového mlyna a skanzenu, bude každá zo zmluvných strán 
znášať vo výške 1/2. Vodný kolový mlyn a skanzen je napojený na elektrinu 
s jednou spoločnou elektrickou prípojkou vo vlastníctve obce Jelka. Preddavkové 
platby príslušnému dodávateľovi elektriny bude v celej výške uhrádzať obec 
Jelka. Náklady za 1/2 spotrebovanej elektrickej energie bude Vlastivedné 
múzeum refundovať obci Jelka raz ročne a to spätne, pričom obec Jelka 
najneskôr do 6 (slovom: šiestich) kalendárnych mesiacov po skončení toho-
ktorého kalendárneho roka vystaví Vlastivednému múzeu faktúru s vyúčtovaním     
a to na 1/2 sumy, ktorá bola obcou Jelka zaplatená príslušnému dodávateľovi 
elektriny za skutočne spotrebovanú elektrinu vo Vodnom kolovom mlyne 
a skanzene v celom predchádzajúcom kalendárnom roku. 

 
6. Zmluvné strany sa dohodli, peňažný príjem pri prevádzkovaní expozície Vodného 

kolového mlyna Vlastivedným múzeom, získaný z vybratého vstupného, si 
zmluvné strany budú deliť v rovnakom diele, teda každá zmluvná strana bude 
mať peňažný príjem z vybratého vstupného vo výške 1/2. Zmluvné strany sa 



dohodli, že vstupné bude vyberať obec Jelka. Obec Jelka sa zaväzuje, že vždy 
najneskôr do uplynutia kalendárneho mesiaca január, Vlastivednému múzeu 
písomne zašle údaje o počte návštevníkov a o celkovej výške vybratého 
vstupného pri prevádzkovaní expozície Vodného kolového mlyna za celý 
predchádzajúci kalendárny rok. Obec Jelka je povinná každoročne najneskôr do 
uplynutia kalendárneho mesiaca január, zaplatiť Vlastivednému múzeu na jeho 
bankový účet číslo:                               peňažnú sumu vo výške 1/2 z celkovej 
výšky vybratého vstupného pri prevádzkovaní expozície Vodného kolového mlyna 
za celý predchádzajúci kalendárny rok. 

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Vlastivedné múzeum bude zabezpečovať opravy 

a údržbu Vodného kolového mlyna, zbierkové predmety do expozície v interiéri, 
metodickú pomoc lektorom, inventarizáciu a kontrolnú činnosť. Zmeny v stálej 
expozícií vodného mlyna je oprávnený vykonávať len správca expozície.   

 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spolupracovať pri edičnej činnosti a propagácii 

Vodného kolového mlyna ako národnej kultúrnej pamiatky, a to aj v rámci 
rozvíjania cestovného ruchu. 

 
 

Článok III 
Ďalšie povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú predmet tejto zmluvy uskutočňovať svedomito, 

riadne, s odbornou starostlivosťou, a v súlade s účelom dohodnutým v tejto 
zmluve. 
 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dbať, aby nepoškodili dobré meno 
ktorejkoľvek zmluvnej strany, zaväzujú sa chrániť práva a oprávnené záujmy 
zmluvných strán a konať pri tom svedomito a čestne, v záujme maximálneho 
prospechu a úžitku pre obe zmluvné strany. 

 
3. Každá zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane všetky 

skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu v konkrétnej činnosti podľa tejto 
zmluvy. 

 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú navzájom informovať o stave výkonu 

činností podľa tejto zmluvy, a v prípade potreby vzájomnej súčinnosti budú o ňu 
neodkladne druhú zmluvnú stranu žiadať. 
 
 

Článok IV 
Trvanie zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od začatia plynutia dňa 01.07.2021 do 

uplynutia dňa 31.12.2021. 
 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
3. Zmluva zaniká: 



 
a) uplynutím dňa 31.12.2021, t.j. uplynutím doby na ktorú bola zmluva uzavretá; 
 
b) písomnou dohodou zmluvných strán; 
 
c) písomnou výpoveďou; 

 
d) písomným odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zmluve. 

 
 
4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať, a to aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná doba je 3 (slovom: troj) mesačná, a začína plynúť prvým 
dňom mesiaca ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď v písomnej 
forme doručená druhej zmluvnej strane. 
 

5. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, a to z dôvodu 
závažného porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany. Zmluva v takomto 
prípade zanikne dňom, v ktorom bolo odstúpenie od zmluvy v písomnej forme 
doručené druhej zmluvnej strane.  

 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré táto zmluva výslovne 

neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka               
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na 
základe dohody zmluvných strán a to iba formou písomných dodatkov k zmluve. 
 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku. 
Každá zmluvná strana obdrží 1 (slovom: jeden) rovnopis zmluvy. 
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním celú prečítali, že 
jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli, že bola uzavretá na základe ich pravej, 
slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, 
ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s ňou ju v deň 
uvedeného dátumu bez akýchkoľvek výhrad vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Galante, dňa: 03.08.2021    V Jelke, dňa: 12.07.2021 
 
 
 
 
 
__________________________    _________________________ 
Vlastivedné múzeum v Galante    obec Jelka 
Mgr. Michal Takács, riaditeľ    Ing. Gabriel Kiš, starosta 


