DOHODA O SPOLUPRÁCI
pri oživení expozície
v Baníckom dome vyšná Boca
uzatvorená na základe zákona č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov
Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š. N. Hýroša 10 034 50 Ružomberok
zastúpené : PhDr. Martin Krupa, riaditeľ
IČO: 35993154
DIČ: 2020590363
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
číslo účtu : 7000481432/8180
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0048 1432
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
a
Stanislav Švorc
nar. 17.12.1972
číslo OP: EW480592
Bydlisko: Vyšná Boca 105

Uzatvárajú dohodu, ktorej predmetom je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri oživení ponuky pre
návštevníkov v Baníckom dome Vyšná Boca živým exponátom – mladým býkom a jeho chovom.
Expozícia Baníckeho domu je umiestnená v NKP Zrubový Banícky Dom č. Z 4517/2010, je
majetkom Žilinského samosprávneho kraja, v správe Liptovského múzea v Ružomberku zapísanom
na LV č. 356 v katastrálnom území Vyšná Boca na parcele KN 544-61/98.
Liptovské múzeum v Ružomberku sa zaväzuje: prenajať bezplatne maštaľ pre ustajnenie živého
zvieraťa – mladého býka.
Pán Stanislav Švorc sa zaväzuje ustajniť býka v maštali Baníckeho domu Vyšná Boca za týchto
podmienok:
-

zviera bude denne kŕmiť vlastným krmivom a pravidelne sa starať o dobrý zdravotný stav
zvieraťa,

-

udržiavať v čistote ustajnené zviera a maštaľ,

-

hnoj bude zbierať do pripravenej nádoby a v trojdňových intervaloch ho bude odvážať na
vlastné náklady z objektu,

-

zabezpečí bezpečnosť návštevníkov pri prehliadke expozície maštale.

Ako protihodnotu bezplatného prenájmu maštale zabezpečí podľa požiadaviek Liptovského múzea
v Ružomberku otvorenie expozície Baníckeho domu návštevníkom v období od 01.06.2019 do
30.04.2020.
Preberie miestny zoznam inventáru Baníckeho domu ako zodpovedná osoba a zbierkové predmety
podľa zoznamu. Zaväzuje sa aspoň jedenkrát v týždni zakúriť v objekte Baníckeho domu z dôvodu
stabilizácie relatívnej vlhkosti v interiéri a ochrany zbierkových predmetov umiestnených v objekte.
Predá návštevníkom vstupenky a uvedie ich do expozície. Na základe odovzdávacieho protokolu
o odovzdaní vstupeniek na predaj, tržbu za predané vstupenky bude odovzdávať do Národopisného
múzea v Liptovskom Hrádku, pravidelne vždy ku koncu mesiaca.
Zodpovedá v plnej výške za škody, ktoré vznikli nedodržaním podmienok a povinností podľa tejto
Zmluvy, ako aj za ušlý zisk v zmysle zákona č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pri chove zvieraťa bude dodržiavať v plnom rozsahu Zákon o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z. z
v znení neskorších predpisov.
V plnom rozsahu bude dodržiavať ustanovenia Zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane v znení
neskorších predpisov. Zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie požiaru resp.
havárie. Povinnosti vyplývajúce z § 6 zákona č. 314/2001 Z. z. v prenajatom priestore si nájomca
vykonáva na vlastné náklady.
Prehlasuje, že sú mu známe všetky práva a povinnosti na úseku ochrany zdravia ľudí, ustanovených
v Zákonoch č. 272/1994 a 330/1996 o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a zaväzuje
sa ich dodržiavať.
Dohoda o spolupráci sa uzatvára na dobu určitú od 01.06.2019 do 30.04.2020.
Dohoda zanikne:
1. dohodou,
2. vypovedaním dohody o spolupráci ktoroukoľvek zo zmluvných strán, písomne, v lehote 30 dní
po doručení oznámenia o zrušení dohody.
Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpísali.
Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých dostane každá zo zmluvných strán po jednom
exemplári.
Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po
zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V ..........................., dňa ...................

.......................................................
Stanislav Švorc

V Ružomberku, dňa ...................

....................................................
PhDr. Martin Krupa, riaditeľ
Liptovské múzeum v Ružomberku

