
Dohoda 
o poskytovaných službách 

Medzi 

1. Jana Slošiarová 

(ďalej len poskytovateľ) 

a 
2. Žilinský samosprávny kraj 

správca: Liptovské múzeum v Ružomberku 
Zastúpené : PhDr. Ivetou Zuskinovou, riaditeľkou 
IČO: 35993154 
DIČ : 2020590363 
Bankové spojenie : DEXIA banka, Slovensko, A.Bernoláka č.2 Ružomberok 

8339688170/5600 
(ďalej len žiadateľ) 

I. 

Účel dohody 

Poskytovateľ poskytne žiadateľovi služby spojené s uskutočnením podujatia: 

Sviatky jari v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline 

organizovaného Liptovským múzeom (žiadateľom) v priestoroch žiadateľa za týchto podmienok : 

1. službu poskytne bezplatne 
2. žiada uhradiť cestovné náklady za podmienok, ako to upravuje zákon o cestovných náhradách 

č.283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť potrebné doklady na preplatenie cestovných nákladov napr. 

cestovné lístky, pri použití vlastného motorového vozidla súhlasí so zaplatením cestovných 
nákladov vo výške cestovného hromadným dopravným prostriedkom na rovnakej trase. 

4. Poskytovateľ berie na vedomie, že za škodu na zdraví, živote, veciach, prípadne za inú škodu, 
ktorá vznikne pri tejto ceste v súvislosti s použitím vlastného osobného motorového vozidla sa 
bude zodpovedať podľa príslušných právnych predpisov. 
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II. 

Predmet dohody 

Poskytnutá služba : Škola zdobenia kraslíc - lektorka 

doba určitá v dňoch : 23.4. - 25.4.2011 
v čase od 9.00 hod. - do 16.00 hod. 

Predpokladané cestovné náklady v € : % t CO 
IV. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Zmluvné strany prehlasujú, že sú im známe všetky práva a povinnosti na úseku ochrany zdravia ľudí, 
ustanovených v Zákone o ochrane zdravia ľudí a zaväzujú sa ich dodržiavať. 
Ďalej sa zaväzujú v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zákona o požiarnej ochrane, a zaväzujú 
sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie požiaru resp.havárie. 

V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Žiadateľ nemôže zmeniť dohodnutý účel dohody bez písomného súhlasu 
poskytovateľa. 

VI. 
Skončenie dohody 

1. Dohoda o poskytovaných službách zaniká 
1. uplynutím dojednanej doby 
2.dohodou 
3. jednostranným písomným vypovedaním. 

VII. 

Záverečné ustanovenie 

1. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto dohody, prípadne prijímať dodatky k tejto dohode len 
písomne po vzájomnej dohode. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že dohodu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju 
podpisujú. 

3. Dohoda bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých 1 zostáva 
žiadateľovi, 1 poskytovateľovi 

4. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť po podpise zmluvnými stranami a deň po zverejnení na 
webovom sídle v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. 

V Liptovskom Hrádku, dňa 11.4.2011 

Žiadateľ Poskytovateľ: AIÚIA t r * -


