
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: Štátna pokladnica 
íslo útu: 7000481432/8180 
organizácia v zriaovateskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
 
a 

Klub orientaných športov Ružomberok 
Štefana Moyzesa 31 
034 01   Ružomberok 
zastúpený: Valter Sohler 

IO: 42059607 
 
DI: 2022670573 

Telefón: 0911462532 
I. 

Úvodné ustanovenia. 
 
Zmluva sa uzatvára z dôvodu zabezpeenia treningu orientaného behu 
v areáli  MLD Pribylina v doch 5.7. až 9.7.2017 . 

Predmet zmluvy. 
 

Predmetom zmluvy je spolupráca pri zabezpeení treningu orientaného behu 
v areáli MLD Pribylina   
 
 

III. 
asové plnenie. 

 
Táto zmluva je uzavretá na dobu uritú da od 4.7.2017.do 9.7.2017  
 

IV. 
Záväzky zmluvných strán. 

 
Liptovské múzeum v Ružomberku 
-umožní vytýi trasu treningu orientaného behu  a jeho realizáciu v areáli 
MLD Pribylina  bez zásahu do návštevníckej prevádzky 
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-poskytne zavu na vstupnom pre úastníkov treningu . Vstupenka bude stá 
1,00 euro. Úastníci sa preukážu mapkou trasy treningu a športovým úborom. 
Trening sa uskutoní v doch 5.7.-9.7.2017 pri pote minimálne 500 
úastníkov. Vstupenka platí na jeden trening. 
 
 
 Klub orientaných športov Ružomberok 
-vytýi trasu  treningu orientaného behu v areáli MLD Pribylina  
-vytlaí mapku trasy a rozdá ju záujemcom o trening 
-zabezpeí kontrolu priebehu treningu  každý de v ase 
 od 5.7.2017 do 9.7.2017 
-bude garantova dodržiavanie bezpenostných a protipožiarnych predpisov 
za všetkých zúastnených úastníkov treningu v areáli MLD Pribylina. 
 

 
V. 

Bezpenos a ochrana zdravia pri práci 
 

Klub orientaných športov prehlasuje, že sú mu 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. 

 
 

VI. 
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 5.6.2017 

 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––        ––––––––––––––––––– 
 za Liptovské múzeum                                       za Klub orientaných športov  
Mgr.Martin Krupa                                 Ružomberok 
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