
ZMLUVA 
Demontáž filmovej kulisy 

Medzi: 
Žilinský samosprávny kraj 
Liptovské múzeum v Ružomberku 
Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 
v zastúpení: PhDr. Ivetou Zuskinovou, riaditeľkou 
IČO: 35993154 
DIČ: 2020590363 

a 

MB genero, s.r.o. 
S. Sakalovej 1301, 014 01 Bytča 
v zastúpení: Milan Behrík, konateľ 
IČO: 44370105 
DIČ: 2022670617 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je demontáž a likvidácia filmovej kulisy dobovej krčmy, ktorá 
bola vybudovaná v Múzeu liptovskej dediny pre potreby realizácie časti dejových scén 
historického veľkofilmu BATHORY. 

2. Práva na používanie kulisy získalo Liptovské múzeum v Ružomberku na základe 
Zmluvy zo dňa 30.10.2005 so spoločnosťou Jakubisko Film Slovakia, s.r.o. Lazaretská 
4, 811 08 Bratislava, zastúpenou pani Deanou Jakubiskovou, konateľkou. V zmluve 
spoločnosť Jakubisko Film Slovakia, s.r.o. prehlasuje, že bezplatne prevádza na 
Liptovské múzeum všetky práva na používanie, prípadné rozobratie a použitie materiálu 
podľa vlastného uváženia. 

Článok II. 
Dohodnuté podmienky 

1. Spoločnosť MB genero, s.r.o. sa zaväzuje, že bezplatne demontuje objekt kulisy 
dobovej krčmy a na vlastné náklady zabezpečí uloženie odpadu a nevyužiteľného 
materiálu na skládke TKO. Zároveň sa zaväzuje, že za drevené prvky zo stavby, ktoré 
prevezme s cieľom ďalšieho využitia zaplatí Liptovskému múzeu finančnú čiastku vo 
výške 1000 €. Spoločnosť má právo využiť tieto demontované časti podľa vlastného 
uváženia. 

2. Spoločnosť MB genero, s.r.o. sa zaväzuje, že vykoná demontáž kulisy krčmy 
v období od 27.4.2011- 20.5.2011. Zaväzuje sa, že búracie a likvidačné práce budú 
prebiehať tak, aby nebola narušená prevádzka múzea v prírode a nebola ohrozená 
bezpečnosť návštevníkov a ďalších osôb pohybujúcich sa v areáli múzea. 

3. Všetky demolačné a likvidačné práce budú vykonané maximálne šetrne, bez použitia 
postupov, ktoré by ohrozili expozičné a iné objekty múzea v prírode, alebo poškodili 
prírodné prostredie. 



Článok III. 
Ostatné dojednania 

1. Dohodnutá suma finančných prostriedkov vo výške 1000 € za konštrukčné a stavebné 
prvky z objektu kulisy krčmy, ktoré spoločnosť MB genero, s.r.o. odvezie z areálu Múzea 
liptovskej dediny v Pribyline pre ďalšie využitie, bude vyplatená v hotovosti v deň 
započatia demontážnych prác. 

Článok IV. 
Bezpečnosť pri práci 

1. Spoločnosť MB genero, s.r.o. bude pri demontážnych prácach areáli Múzea 
liptovskej dediny v Pribyline dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy. 
Spoločnosť MB genero, s.r.o. prehlasuje, že sú jej známe všetky práva a povinnosti na 
úseku ochrany zdravia ľudí, ustanovených v zákone č. 272/94 Zb. a 330/96 o ochrane 
zdravia ľudí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Ďalej sa zaväzuje v plnom rozsahu dodržiavať 
ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane. Zaväzuje sa vykonať všetky 
potrebné opatrenia na zabránenie požiaru, resp. havárie 

2. Spoločnosť MB genero, s.r.o. sa zaväzuje zabezpečiť riadny, kontrolovaný 
a nerušený priebeh demontážnych prác podľa dohodnutého časového harmonogramu 
pri dodržaní všetkých právnych a bezpečnostných noriem. 

Článok V. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Zmluva zanikne : 

1. Dohodou 
2. Vypovedaním zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, písomne v lehote minimálne 

7 kalendárnych dni pred dobou realizácie demontážnych prác. 

2. Od zmluvy dohody je možné odstúpiť obojstranne, na základe nepredvídaných 
okolností, organizačných a technických príčin. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia byť 
vykonané písomnou formou. 

3. Zmluvy je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých dostane zmluvná strana po 
jednom exemplári. Všetky strany prehlasujú, že dohodu podpísali dobrovoľne, z vlastnej 
vôle a bez nátlaku. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a účinnosť 
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webstránke Liptovského múzea 
v Ružomberku. 

V Ružomberku, 21.4.2011 
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PhDr. Iveta Zuskinová 
riaditeľka 

Liptovského múzea v Ružomberku 

s <51? Qenero, s.r.o. 
S. Sakatovei 7307. 074 07 Bvlča 
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Milan Behrík 
konateľ 

MB genero, s.r.o. Bytča 


