
 
DOHODA O SPOLUPRÁCI 

 

Medzi 
Liptovské múzeum v Ružomberku 
Námestie Š. N. Hýroša 10,    034 50  Ružomberok 
v zastúpení : PhDr. Martin  Krupa , riaditeľ 
IČO: 35993154 
DIČ: 0035993154 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu  (IBAN): SK44 8180 0000 0070 0048 1432 
 
a 
Pozemkové spoločenstvo Liptovská Mara 
K. Sidora 79, 034 01  Ružomberok 
v zastúpení : Viliam Stankoviansky, predseda  
IČO : 37976290 
DIČ: 2022151351 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a .s.  
číslo účtu : 0333349905/0900 
IBAN:SK92 0900 0000 0003 3334 9905 
            

Článok I. 
Predmet dohody 

  
1. Predmetom tejto dohody je vzájomná spolupráca  medzi zmluvnými stranami pri organizovaní  

sezónnej návštevníckej prevádzky Archeoskanzenu Havránok-Liptovská Mara.  
 

Článok II. 
Dohodnuté podmienky 

1. Liptovské múzeum v Ružomberku , ako správca majetku Žilinského samosprávneho kraja, zabezpečuje 
prevádzku expozície múzea v prírode Archeoskanzenu Havránok-Liptovská Mara  v sezóne od 1.5. do 31.10. 
 bežného  kalendárneho roku. Návštevnícke trasy expozícií múzea v prírode prechádzajú územím , ktoré je 
majetkom Pozemkového spoločenstva Liptovská Mara. Za možnosť využívať časť majetku Pozemkového 
spoločenstva Liptovská Mara pre prechod návštevníkov areálom múzea v prírode uhradí Liptovské múzeum 
v Ružomberku sumu 200,-€ za obdobie návštevníckej sezóny . Táto suma bude uhradená na bankový účet 
Pozemkového spoločenstva v termíne do konca júla bežného roku. 
2.Pozemkové spoločenstvo sa zaväzuje, že neprenajme svoje pozemky, susediace  s Archeoskanzenom iným 
nájomcom, na účel rovnaký  ako je náplň činnosti Liptovského múzea, t. j. na kultúrne, prezentačné a muzeálne 
činnosti. 
Taktiež nedá súhlas iným nájomcom na prenájom tretím stranám na účel rovnaký, ako je činnosť Liptovského 
múzea, t. j. na kultúrne, prezentačné a muzeálne činnosti. 
 

Článok III. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1.Dohoda sa uzatvára na obdobie od  1.6.2019 do 31.12. 2019 
2.Od dohody je možné  odstúpiť obojstranne, na základe nepredvídaných okolností, organizačných a technických 
príčin. 
3.Dohoda zanikne dohodou. 
4.Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto dohody musia byť vykonané písomnou 
formou 
6. Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých dostane každá zmluvná strana po jednom exemplári. 
7. Dohoda je platná dňom podpisu obidvomi  zmluvnými stranami a účinná jeden deň po dni zverejnenia na 
webovom mieste jednej zo zmluvných strán.     
8.Účastníci dohodu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne 
vlastnoručne podpísali. 
 
V Ružomberku, 22.05.2019 
.                                 ,                            
                                                                                                       PhDr. Martin Krupa 
                                                                                                                 riaditeľ 
 ...................................................                                                  ................................................. 
za Pozemkové spoločenstvo Liptovská Mara                             za Liptovské múzeum v Ružomberku 


