
čére, 
Zmluva o spolupráci 

pri realizácii stálej expozície „ Z dejín mesta Ružomberok" 
v Liptovskom múzeu v Ružomberku 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami 

1. Žilinský samosprávny kraj 
Správca : Liptovské múzeum v Ružomberku 
Adresa : Liptovské múzeum, Námestie Š. N. Hýroša 10 , 034 50 Ružomberok 
Zastúpený: PhDr. Ivetou Zuskinovou, riaditeľkou 
IČO: 35993154 
DIČ:2020590363 
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko Ružomberok, č. účtu : 8339688170/5600 

2. Mesto Ružomberok 
Adresa : Námestie A. Hlinku , 034 01 Ružomberok 
Zastúpený : PaedDr. Jánom Pavlíkom, primátorom 
IČO : 315737 
DIČ : 2021339265 
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko Ružomberok, č. účtu : 8300861001/5600 

ČI. I . 
Predmet zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že v roku 2011 spoločne budú pokračovať v budovaní stálej 
expozície „ Z dejín mesta Ružomberok" II. etapa - Spolkový a spoločenský život 
v Ružomberku na II. poschodí budovy Liptovského múzea. 

ČI. II. 
Podmienky zmluvy 

Liptovské múzeum v Ružomberku sa zaväzuje, že odborný scenár expozície vypracuje 
pracovník Liptovského múzea v Ružomberku - PhDr. Karol Dzuriak, ktorý vyberie aj 
predmety na inštaláciu a zabezpečí ich odborné reštaurovanie a konzervovanie. Mesto 
Ružomberok sa zaväzuje, že poskytne finančný príspevok v sume 1.800 € na vyhotovenie 
expozičného mobiliáru. 

ČI. III. 
v 

Ďalšie dojednania 

Liptovské múzeum v Ružomberku sa zaväzuje, že finančné prostriedky poskytnuté mestom 
budú použité v termíne do 31. decembra 2011. Mesto Ružomberok sa zaväzuje, že dohodnutý 
finančný príspevok poskytne bezhotovostne na účet Liptovského múzea v Ružomberku 
v sume 1.800 €, ktorá bude zaslaná v termíne do 20.12. 2011 a bude použitá na vyhotovenie 
expozičného mobiliáru - veľkorozmerná presklenná vitrína. 



ČI IV. 
Trvanie projektu 

Expozícia „ Z dejín mesta Ružomberok", je realizovaná v niekoľkých etapách. Prvá bola 
realizovaná v roku 2010 s finančnou podporou Mesta Ružomberok vo výške 6.500 €. 
Druhá etapa bude realizovaná v roku 2011 s ďalšou finančnou podporou Mesta 
Ružomberok vo výške 1800 €, a v roku 2012 bude expozícia ukončená s finančnou podporou 
podľa možnosti Mesta Ružomberok. 

Expozičný mobiliár vybudovaný za prostriedky Mesta Ružomberok, bude trvalé 
umiestený v Liptovskom múzeu v Ružomberku a bude slúžiť na prezentáciu Mesta 
Ružomberok. 

Či. V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú. 
Je uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK, ako aj ďalšími 
vnútroorganizačnými predpismi ŽSK, bez súhlasu predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára 
v zmysle § 13 bodu 2 ba Zásad hospodárenia. 

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom podpísaným obidvoma zmluvnými 

stranami. 
4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia 

Občianskym zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží Liptovské múzeum 

a jeden Mesto Ružomberok. 
6. Spory, vzniknuté medzi účastníkmi zmluvy, prislúchajú na rozhodnutie príslušnému súdu. 
7. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, vyhlasujú, že táto bola uzavretá podľa ich 

pravej a slobodnej vôle, a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. 

V Ružomberku, 8.12.2011 

Liptovské v Ružomberku 


