
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
 
 

Zmluvné strany: 
 
LIPTOVSKÉ MÚZEUM V  RUŽOMBERKU 
Námestie Š. N. Hýroša 10 
034 05 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 
 
Súkromná spojená škola 
British International School Bratislava 
J. Valašťana Dolinského  1 
841 02  Bratislava 
IČO:30795371 
DIČ:2021871610 
IČ DPH: SK2021871610 

I. 
Úvodné ustanovenia. 

 
Zmluva sa uzatvára z dôvodu dobrovoľníckych prác pri údržbe pamiatkových 
objektov Liptovského múzea v Ružomberku. 
  
  
 
 

I. 
Predmet zmluvy. 

 
Predmetom zmluvy je spolupráca pri výkone dobrovoľníckych prác 45 
študentov + dozor – manuálne práce pri údržbe pamiatkových objektov 
Liptovského múzea  
v Ružomberku. 
 
 

II. 
Časové plnenie. 

 
Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú od 17.09.2019 do 18.09.2019 v čase  
od 8,30 do 13,30 hod.  
 
 

 



 
 
 
 
 
 

III. 
Záväzky zmluvných strán. 

 
Liptovské múzeum:  
 
Umožní bezplatne vykonať manuálne práce 45 študentov školy + dozor  
a odborným vedením pracovníka Liptovského múzea v Ružomberku pána 
Jiřího Přibyla pri údržbe pamiatkových objektov Liptovského múzea 
v Ružomberku. 
 
 
 
Súkromná spojená škola 
British International School Bratislava: 
 
- zabezpečí organizáciu 45 študentov + dozor a ich manuálny výkon; 
-prehlasuje, že sú im známe všetky práva a povinnosti na úseku ochrany 
 zdravia ľudí, ustanovených v Zákone č. 272/94 Zb. a 330/96 o ochrane 
 zdravia ľudí a zaväzujú sa  ich dodržiavať;  
-zároveň sa  zaväzujú v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zákona 
č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane. Zaväzujú sa vykonať všetky potrebné 
opatrenia na zabránenie požiaru , resp. havárie. 

 
IV. 

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 .............................. 

 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––        ––––––––––––––––––– 
 za Liptovské múzeum                                          za British Inernational School 
  PhDr. Martin Krupa 
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