
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
 
 

Zmluvné strany: 
 
LIPTOVSKÉ MÚZEUM V  RUŽOMBERKU 
Námestie Š.N.Hýroša 10 
034 05 RUŽOMBEROK 
zastúpené: Mgr. Martin Krupa, riadite 
IO: 35993154 
DI: 2020590363 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, Ružomberok 
íslo útu: 8339688170/5600 
organizácia v zriaovateskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
 
a 
 
Súkromná spojená škola 
British International School Bratislava  
J.Valašana Dolinského 1 
841 02  Bratislava 
IO:30795371 
DI: 2021871610 
I DPH: SK2021871610  
 
 

I. 
Úvodné ustanovenia. 

 
Zmluva sa uzatvára z dôvodu dobrovoníckych prác pri údržbe pamiatkových 
objektov Lipt.múzea v Ružomberku 
  
 
 

I. 
Predmet zmluvy. 

 
Predmetom zmluvy je spolupráca pri výkone dobrovoníckych prác 27 žiakov -
manuálne práce pri údržbe pamiatkových objektov Lipt.múzea. 
 

II. 
asové plnenie. 

 
Táto zmluva je uzavretá na dobu uritú od 27.9.2016.do 28.9.2016, obidva dni 
v ase od 9,30 do 16,30 hodiny. 
  
 
 

 
 



 
 
 
 
 

III. 
Záväzky zmluvných strán. 

 
Liptovské múzeum:  
 
Umožní bezplatne vykona manuálne práce  27 študentov školy pod vedením 
pána Philippa Williamsa (Head of Geography and CAS Coordinator) 
a odborným vedením pracovníka Lipt.múzea pána Jiího Pribyla pri  údržbe 
pamiatkových objektov Lipt.múzea v Ružomberku 
 
 
Súkromná spojená škola 
British International School Bratislava 
 
- zabezpeí organizáciu 27 študentov školy  pánom Philipp Williams (Head of 
Geography and CAS Coordinator  a ich manuálny výkon   
-prehlasuje, že sú im známe všetky práva a povinnosti na úseku ochrany 
 zdravia udí, ustanovených v Zákone . 272/94 Zb a 330/96 o ochrane 
 zdravia udí a zaväzuje sa  ich dodržiava.  
-zárove sa  zaväzuje v plnom rozsahu dodržiava ustanovenia Zákona 
. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane. Zaväzuje sa vykona všetky potrebné 
opatrenia na zabránenie požiaru , resp. havárie. 

 
 

IV. 
Záverené ustanovenia. 

 
   
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných 
strán dostane po jednom vyhotovení. 
 
Zmluva nadobúda platnos dom podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a úinná jeden de po zverejnení na webovom mieste niektorej zo zmluvných 
strán 
V Ružomberku, da 22.9.2016  
 
 
 
–––––––––––––––––––        ––––––––––––––––––– 
 za Liptovské múzeum                                         za Súkromnú spojenú školu 
Mgr.Martin Krupa                                    British International School Bratislava  
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