
ZMLUVA . 6 / 2016/2017  
o zabezpeení výuby odbornej praxe pre žiakov a študentov  

Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku 
 
 

I.       ZMLUVNÉ STRANY 
 
Poskytovate:   Liptovské múzeum v Ružomberku                                                 
                            Nám. Š. N. Hýroša 10,                                               
                            034 50 Ružomberok                                                   
                            DI :  2020590363                                                      

               I DPH :  nie sme platcami  DPH                                   
               IO:  35993154 

                        Zastúpené: Mgr. Martinom  Krupom, riaditeom múzea, tel.: +421 44 432 24 68 
 
                                                               a 
 
Uívate:    Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie v  

Liptovskom  Hrádku 
 Hradná 534 
 033 14 Liptovský Hrádok 
 IO: 00162 701 
 DI : 2020585039 
 íslo útu : 1661574110/5600 
 Zastúpená: Ing. Viliamom Pruknerom,  riaditeom školy. tel. : 0905 656 829 

 
uzatvárajú v zmysle § 51 Obianskeho zákonníka v platnom znení túto 

 
zmluvu o zabezpeení výuby odbornej praxe pre žiakov  

Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku 
 

lánok 1 
Predmet zmluvy 

 
 Predmetom zmluvy je vypožianie pracoviska - porastovej plochy Liptovského múzea v Ružomberku, 
Múzea liptovskej dediny v Pribyline  (alej len LM Ružomberok)  pre výubu odbornej praxe a praktických 
cviení žiakov a  študentov lesníckej školy. 
 Rozsah prác a jednotlivé výkony budú zmluvne dohodnuté dodatkami k tejto zmluve. 

 
lánok 2 

Rozsah a obsah predmetu plnenia zmluvy 
 

 LM Ružomberok  bezplatne vypožiia žiakom, študentom a pedagogickým zamestnancom SOŠ lesníckej 
a drevárskej svoj majetok na úely vykonávania uebnej praxe a praktických cviení, poda platného 
uebného plánu. Pod pojmom majetok sa rozumejú najmä lesné porasty, lesné cesty, a ak si to charakter 
odbornej praxe, alebo praktických cviení vyžaduje, aj stavby, budovy a ostatné zariadenia slúžiace LM 
Ružomberok  v nutnom rozsahu. 
 
(výklad k lánku 2 tejto zmluvy: žiaci lesníckej školy sú zo zákona povinní vykonáva odborné praxe 

a praktické cvienia. LM Ružomberok  sa týmto lánkom zaväzuje umožni žiakom, študentom 

a pedagogickým zamestnancom bezplatný vstup do svojich priestorov a umožni im vykonávanie prác, ktoré 

sú v náplni odbornej praxe, alebo praktického cvienia (napr.  ažba dreva, výrub stromov, zalesovanie, 

uhadzovanie haluziny,  práca so sadbovým materiálom...).  

 

 



lánok 3 
Záväzky  LM Ružomberok 

 
 LM Ružomberok sa zaväzuje bezodplatne poskytnú na úely odbornej praxe a praktických cviení pre 
lesnícku školu: 

 technicko-hospodárskeho pracovníka, ktorý zadá prácu,  preberie vykonanú prácu a podpíše preberací 
protokol o vykonaní práce 

 bežný materiál a náradie po vzájomnej dohode obidvoch strán (pokia ho má k dispozícii) 
 iné tovary a služby po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán 
 

lánok 4 
as plnenia zmluvných podmienok 

     asové plnenie odbornej praxe  na jednotlivých pracoviskách  bude upresnené v asovom predstihu 
minimálne 14 dní pred zaatím praxe v jednotlivých dodatkoch k zmluve. 

 
lánok 5 

Povinnosti lesníckej školy 
     SOŠ lesnícka a drevárska sa zaväzuje za odplatu vykona všetky vopred dohodnuté práce vo vopred 
dohodnutom asovom termíne, kvalite a množstve. Pod dohodnutými prácami sa rozumejú práce, ktoré sú 
uvedené v dodatkoch k tejto zmluve. 
     SOŠ lesnícka a drevárska zabezpeí dopravu žiakov na pracovisko a z pracoviska, pedagogický dozor. 
SOŠ lesnícka zodpovedá za dodržanie bezpenosti práce a protipožiarnej ochrany, ako aj škody, vzniknuté 
poas výkonu inností na pozemkoch LM Ružomberok. 
 

II. ZÁVERENÉ  USTANOVENIA 
 

. 
1)    Táto zmluva nadobúda platnos dom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a úinnos 

jeden de po zverejnení na webovom mieste jednej zo zmluvných strán. 
2)    Vzahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia Obianskym a 

Obchodným  zákonníkom, ako aj alšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
3)    Za vzniknutý úraz zodpovedá SOŠ lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku. 
4)   Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých poskytovate a užívate obdržia po jednom 

exemplári. 
5)    Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, vyhlasujú, že táto bola uzavretá poda ich 

práv a slobodnej vôle a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnorune podpisujú. 
 
 
 

V Liptovskom Hrádku  7.marca 2017 
 
 
 
 
 
 
 

.....................................................                                                        ................................................. 
Mgr. Martin Krupa                                                        Ing. Viliam Prukner 

riadite                                                     riadite školy 
     Liptovského múzea Ružomberok                                           SOŠ lesnícka a drevárska J.D.Matejovie 

        034 50 Ružomberok                      033 01 Liptovský Hrádok 


