
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 
 
PhDr. Viktor Vlasák, MBA 
............................................... 
.................................................. 
dátum nar.:................................ 
OP:.............................. 

 
 
I 

Úvodné ustanovenia. 
 
Zmluva sa uzatvára z dôvodu natáčania videoklipu detského zboru MiniMagis      
v priestoroch Múzea liptovskej dediny v Pribyline (ďalej len „MLD Pribylina“) – 
expozícia Liptovského múzea v Ružomberku. 
  
  

II. 
Predmet zmluvy. 

 
Predmetom zmluvy je poskytnutie priestorov vopred určených objektov  v MLD 
Pribylina pre natáčanie videoklipu pre členov detského zboru MiniMagis – t. j. 30 detí 
+ dozor (5 dospelých osôb). 
 
 

III. 
Časové plnenie. 

 
Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú od 31.12.2019 do 31.12.2019. 
 
 
 
 
 
 



IV. 
Záväzky zmluvných strán. 

 
Liptovské múzeum:  
 
Umožní natáčanie videoklipu vo vopred určených objektoch MLD Pribylina 
bezodplatne – t .j. poskytnutie priestorov na natáčanie. Podmienkou bezodplatného 
poskytnutia priestorov na natáčanie videoklipu je úhrada vstupného zo strany PhDr. 
Viktora Vlasáka, MBA a ostatných zúčastnených osôb v zmysle aktuálne platného 
cenníka v MLD Pribylina podľa aktuálneho zoznamu všetkých zúčastnených. 
 
 
PhDr. Viktor Vlasák, MBA / detský zbor MiniMagis 
 
- zabezpečí úhradu vstupného v zmysle aktuálne platného cenníka v MLD Pribylina 
podľa aktuálneho zoznamu zúčastnených osôb (deti podľa veku a dospelí); 
- zabezpečí organizáciu  detí + dozorujúcich osôb; 
- zaväzuje sa dodať Liptovskému múzeu v Ružomberku spracovaný videoklip 
v elektronickej podobe; 
- 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. 

 
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 27.12.2019 

 
 
 
–––––––––––––––––––        ––––––––––––––––––– 
 PhDr. Martin Krupa                                                  PhDr. Viktor Vlasák, MBA 
 
Liptovské múzeum  
  v Ružomberku 
 


