Zmluva o výmene publikácií
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi

1. Ústav pamäti národa
IČO: 37 977 997
Miletičova 19, P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218
v zastúpení: Ján Pálffy, PhD.
predseda Správnej rady ÚPN
a

2. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
IČO: 31 297 927
Letná 50
052 01 Spišská Nová Ves
v zastúpení: Ing. Zuzana Krempaská
riaditeľka
(ďalej len „zmluvné strany")

1.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vzájomné bezplatné poskytnutie výsledkov publikačnej
činnosti zmluvných strán.

II.
Podmienky výmeny
1. Každá zmluvná strana sa zaväzuje odovzdať druhej zmluvnej strane po jednom
výtlačku každej publikácie, ktorú po podpise tejto zmluvy vydá.
2. K odovzdaniu publikácií si môžu zmluvné strany zvoliť taký spôsob, ktorý považujú
v danom čase za hospodárny a neodporuje účelu tejto zmluvy.

III.
Doba platnosti
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Táto zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán bez udania dôvodu, a to
uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, ktoré sa považujú za originál a sú
po dvoch vyhotoveniach určené obom zmluvným stranám.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňať po dohode zmluvných strán len formou
písomných očíslovaných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravuju
ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
4. Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli
a svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, ktorá
ako celok vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, a že túto neuzatvorili
v tiesni, pod nátlakom, uvedením do omylu, prípadne za nápadne nevýhodných
podmienok.
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