
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
 
 

Zmluvné strany: 
 
LIPTOVSKÉ MÚZEUM V  RUŽOMBERKU 
Námestie Š.N.Hýroša 10 
034 05 RUŽOMBEROK 
Zastúpené: 
PhDr. Martin Krupa, riaditeľ 
 
a 
 
Občianske združenie 
SPOLOČNOSŤ PRI POVAŽSKEJ LESNEJ ŽELEZNICI 
Fr.Kráľa 494 
033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK 
Zastúpené: 
Ing. Juraj Veselý, predseda správnej rady 

 
 

I. 
Úvodné ustanovenia. 

 
 Zmluva sa uzatvára z dôvodu legalizácie aktivít dobrovoľníkov, členov 
občianskeho združenia Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici pri záchrane 
a prezentácii technickej pamiatky - mobiliár bývalej Považskej lesnej 
železničky.  

 
II. 

Predmet zmluvy. 

 
 Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok a vzájomnej spolupráce 
obidvoch zmluvných strán pri aktivitách zameraných na údržbu a prezentáciu 
expozície PLŽ v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline vo vzťahu k výkonu 
dobrovoľníckej činnosti a zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci na spoločnom pracovisku. 

 
III. 

Časové plnenie. 

 
 Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú od 1.5.2019 do 30.4.2020. 
Obidve zúčastnené strany môžu zmluvu vypovedať na základe porušenia 
dohodnutých podmienok druhej strany. 



 

IV. 
Záväzky zmluvných strán. 

 
Liptovské múzeum vystupuje v zmluvnom vzťahu ako prijímateľ 
dobrovoľníckej činnosti (Zákon č.406/2011 Z.z. Zákon o dobrovoľníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
Liptovské múzeum sa zaväzuje: 

• umožniť Spoločnosti pri Považskej lesnej železnici vykonávať aktivity 
a činnosť len po odsúhlasení vedenia LMR ( písomný súhlas s určením 
konkrétnych dní) pri spolupráci na aktivitách zameraných na údržbu 
a prezentáciu expozície PLŽ v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline 

• poučiť členov Spoločnosti pri Považskej lesnej železnici a tretie osoby 
vykonávajúce dobrovoľnícku činnosť pre Spoločnosť pri Považskej lesnej 
železnici o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach 
a o opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na 
vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov 
a o miestnych podmienkach a rizikách 

• umožniť vstup členom občianskeho združenia Spoločnosť pri Považskej 
lesnej železnici do areálu Múzea liptovskej dediny v Pribyline 

• umožniť vstup motorových vozidiel členov Spoločnosti pri Považskej 
lesnej železnici a tretích osôb vykonávajúcich činnosť pre Spoločnosť pri 
Považskej lesnej železnici pri plnení predmetu zmluvy v súlade 
s podmienkami vstupu vozidiel do priestorov v správe LMR 

• umožniť členom občianskeho združenia spolupracovať pri činnostiach 
spojených s odbornou údržbou a konzervovaním predmetov 
prezentovaných v expozícii PLŽ ako aj údržbou prezentačného koľajiska 
pod metodickým vedením odborných pracovníkov múzea  

• poskytnúť možnosť využívania priestorov šatne, pobytových miestností, 
hygienických zariadení a nevyhnutných skladovacích priestorov na 
materiál, pracovné náradie a OOPP počas vykonávania dohodnutých 
pracovných aktivít 

• umožniť členom občianskeho združenia a ich rodinným príslušníkom 
návštevu expozícií Liptovského múzea v súlade so zľavami určenými pre 
zamestnancov LMR  

• zverejniť všetkými dostupnými formami podiel práce Spoločnosti pri 
Považskej lesnej železnici na záchrane a sprístupnení vzácnej technickej 
pamiatky 

• napomáhať pri prevádzkovaní Považskej lesnej železnice v MLD 
Pribylina 

 
Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici vystupuje v zmluvnom vzťahu ako 
vysielajúca organizácia dobrovoľníkov (Zákon č.406/2011 Z.z. Zákon 
o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici sa zaväzuje: 

• každý vstup do areálu MLD riadne evidovať vždy len po odsúhlasení 
vedenia LMR 



• poskytnúť menný zoznam dobrovoľníkov, na základe ktorého absolvujú 
školenia BOZP, PO a poučenie týkajúce sa pohybu osôb v areáli MLD 

• dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady 
požiarnej ochrany, pokyny, týkajúce sa pohybu osôb v areáli múzea, 
zúčastňovať sa na školeniach vykonaných odbornými zamestnancami 
múzea 

• zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa Zákona č.124/2006 Z.z. 
Zákona o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu 
nevyhnutnom na zabezpečenie BOZP vzhľadom na povahu 
vykonávanej činnosti 

• prácu pri aktivitách zameraných na údržbu a prezentáciu statickej 
expozície PLŽ v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline vykonávať ako 
dobrovoľnícku aktivitu, bez nároku na finančnú odmenu 

• dodržiavať podmienky stanovené pre využívanie priestorov šatne, 
pobytových miestností, hygienických zariadení a nevyhnutných 
skladovacích priestorov na materiál, pracovné náradie a OOPP počas 
vykonávania dohodnutých pracovných aktivít 

• hnuteľný majetok Spoločnosti pri Považskej lesnej železnici môže byť 
uložený v múzeu iba na základe zmluvy o zápožičke, alebo darovacej 
zmluvy 

• za osobné veci a majetok členov občianskeho združenia, 
nachádzajúcich sa v priestoroch Múzea liptovskej dediny v Pribyline 
nesú plnú zodpovednosť členovia občianskeho združenia 

• pri prácach so zbierkovým fondom a expozičnými predmetmi, údržbou 
expozičného koľajiska sa budú členovia riadiť metodikou odborných 
pracovníkov múzea  

• všetky aktivity občianskeho združenia v MLD Pribylina budú len 
v súlade s plánom činnosti Liptovského múzea  

 
V. 

Záverečné ustanovenia. 
 

  Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo 
zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení. 
 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami a účinná jeden deň po zverejnení na webovom mieste niektorej  
zo zmluvných strán. 
  
 
V Ružomberku dňa ................                        V Ružomberku dňa ................ 

 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––        ––––––––––––––––––– 
   za Liptovské múzeum                                         za Spoločnosť pri Považskej 
PhDr. Martin Krupa, riaditeľ                                              lesnej železnici 
                                                          Ing. Juraj Veselý, 

        predseda správnej rady 


