
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti 

uzatvorená podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení a § 51 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení uzatvorená medzi zmluvnými 

stranami: 

1. Názov 
názov:                     Liptovské múzeum v Ružomberku 
sídlo:                       Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 
IČO:                        35993154 
zastúpený:              PhDr. Martinom Krupom, riaditeľom 
  

(ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“) 
 
a 
 

2. Meno a priezvisko: Ľubica Maťková 
 dátum nar.: 25.08.1973 
     rodné číslo: 7358257808 
 trvalý pobyt: Hurbanova 1494/22, 031 01 Liptovský Mikuláš 
 
 (ďalej len „dobrovoľník“) 

 
 

 
Článok I 

Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom zmluvy je záväzok dobrovoľníka vykonávať v čase stanovenom v článku III 

ods. 2 tejto zmluvy v prospech prijímateľa dobrovoľníckej činnosti bezodplatne 
dobrovoľnícku činnosť špecifikovanú v Článku II tejto zmluvy a záväzok prijímateľa 
dobrovoľníckej činnosti vytvoriť dobrovoľníkovi vhodné podmienky k činnosti.  

 
Článok II 

Dobrovoľnícka činnosť 
 
1. Na základe tejto zmluvy sa dobrovoľník zaväzuje pre organizáciu vykonávať bez nároku 

na odmenu činnosť úprava areálu MLD Pribylina. 
2. Dobrovoľník je v rámci dobrovoľníckej činnosti povinný vykonávať:  

a. upratovanie 
b. zbieranie odpadu 
c. zametanie spoločných priestorov 

 
Článok III 

Miesto a trvanie výkonu dobrovoľníckej činnosti 
 
1. Miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti je MLD Pribylina. 
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 27.04.2019 do 27.04.2019, t.z. 1 deň.  

 
Článok IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Počas dobrovoľníckej činnosti  je dobrovoľník povinný: 
a. aktívne vykonávať úlohy v rámci dohodnutej dobrovoľníckej činnosti, rešpektujúc 

pokyny prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,  



b. akékoľvek vlastné aktivity a činnosti pred ich realizáciou prediskutovať s prijímateľom 
dobrovoľníckej činnosti, 

c. pri výskyte akýchkoľvek problémov informovať kontaktnú osobu v mieste výkonu 
dobrovoľníckej činnosti, ktorou je Božena Ondrejková. 

d. rešpektovať všetky usmernenia zo strany  prijímateľa dobrovoľníckej činnosti ohľadom 
náplne a spôsobu vykonávania dobrovoľníckej činnosti, 

e. nepublikovať a nezverejňovať finančné záležitosti týkajúce sa projektov v mieste 
výkonu dobrovoľníckej činnosti, 

f. nezverejňovať a nerozširovať informácie dôverného charakteru dobrovoľníckej činnosti. 
2. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti sa zaväzuje poskytnúť dobrovoľníkovi na výkon 

dobrovoľníckej činnosti nasledujúce predmety: 
a. Pracovné pomôcky na upratovanie. 
Pokiaľ to charakter poskytnutých predmetov umožňuje, je dobrovoľník povinný vrátiť 
poskytnuté predmety v deň skončenia výkonu dobrovoľníckej činnosti v stave 
zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ dobrovoľníckej činnosti neuzatvorí poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú dobrovoľníkom a poistenie pre prípad úrazu 
dobrovoľníka v jeho prospech. Dobrovoľník zodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone 
dobrovoľníckej činnosti podľa tejto zmluvy.  

4. Dobrovoľník súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných 
údajov    
poskytnutých v tejto zmluve, v súvislosti s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, 
prijímateľom dobrovoľníckej činnosti. Tento súhlas poskytuje dobrovoľník na dobu 
neurčitú a s výnimkou údajov, ktoré je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti oprávnený 
spracúvať na základe zákona o dobrovoľníctve, môže svoj súhlas so spracovaním 
osobných údajov kedykoľvek odvolať.  

5.  V súvislosti s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti dobrovoľník nemá nárok na 
poskytnutie a zabezpečenie stravovania, ubytovania, dopravy, príspevku na stravovanie, 
ubytovanie a dopravu, ani na žiadne iné finančné a materiálne príspevky, platby a/alebo 
náhrady vynaložených nákladov.  

 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 
2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení a príslušnými ustanovenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov.  

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
jeden rovnopis.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že zodpovedá 
ich skutočnej a vážnej vôli a na dôkaz toho ju podpisujú.  

 
 
 

V .................... dňa .............. 
 
        PhDr. Martin Krupa 
                  riaditeľ 
   
                            Dobrovoľník  

 
Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti 

 


