
DODATOK . 1. 2017/2018 
k zmluve íslo 6/2016/2017 o zabezpeení výuby odbornej praxe pre žiakov a študentov  

Strednej odbornej školy lesníckej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku zo da 7.3.2017 
 

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: PhDr. Martinom  Krupom, riaditeom múzea, tel.: +421 44 432 24 68 
                                                               a 
Užívate:     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 tento 
 

dodatok k zmluve íslo 6/2016/2017 o zabezpeení výuby odbornej praxe pre žiakov  
Strednej odbornej školy lesníckej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku zo da 7.3.2017 

 
 

lánok 1 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je vypožianie pracoviska : 

- nelesné plochy na trase stavby lesnej železniky, lesné cesty poskytovatea,  a to za úelom:  
 

 - úmyselná ažba – odlesnenie na trase stavby lesnej železniky, výrez krovín a teniny, uhadzovanie 
haluziny na hromady, manipulácia priblíženej drevnej hmoty na odvozné džky poda pokynov 
poskytovatea 

 
pre výubu odbornej praxe  a odbornej individuálnej praxe  žiakov  "užívatea“.  Rozsah prác je dohodnutý 
na: - cca 15 dní 
 -  od cca 17.10.  do 31.12.2017.  V prípade nepriaznivého poasia sa termín môže zmeni po dohode 
obidvoch strán.   

 
lánok 2 

Povinnosti lesníckej školy 
 

     Lesnícka škola 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 bode 1. Lesnícka škola zabezpeí dopravu žiakov na pracovisko a z pracoviska a pedagogický dozor.  
 

 



lánok 3 
Záväzky  poskytovatea 

 
 Poskytovate  sa zaväzuje : 

 bezodplatne poskytnú technicko-hospodárskeho pracovníka, ktorý zadá prácu,  preberie 
vykonanú prácu.  

 poskytnú bežný materiál a náradie po vzájomnej dohode obidvoch strán 

 
lánok 4 

Cena za prácu 
 

Zmluvné strany sa dohodli na cene za prácu, a to nasledovne: 
- 5 €/hod za 1 hodinu práce s motorovou pílou, príp. krovinorezom 
- 2,50 €/hod za prácu žiakov s runým náradím 

 
Prevzatie množstva a kvality vykonanej práce potvrdí zástupca "poskytovatea" podpisom na preberacom 
protokole. Po vykonaní práce "užívateom" a prevzatí práce "poskytovateom"  SOŠ lesnícka a drevárska 
Liptovský Hrádok vystaví faktúru, na základe  výkazu odpracovaných hodín á 5,00euro a 2,50 euro  
Splatnos faktúry  si zmluvné strany dohodli  na 14 dní. alej sa zmluvné strany dohodli na úhrade penále za 
omeškané platby vo výške 0,01% za každý de omeškania platby. 

 
II. ZÁVERENÉ  USTANOVENIA. 

 
1) Tento dodatok ku zmluve zo da 7.3.2017 nadobúda platnos dom jej podpísania oboma 

zmluvnými stranami a úinnos jeden de po jej 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 a alšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

3) Za vzniknutý úraz, ako aj iné škody, zodpovedá "užívate". 
 

4) Dodatok je vyhotovený vo dvoch exemplároch, z ktorých poskytovate a užívate obdržia po jednom 
exemplári. 

 
5) Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, vyhlasujú že tento bol uzavretý poda ich 

práv a slobodnej vôle a na znak súhlasu s jeho obsahom dodatok vlastnorune podpisujú. 
 
 
 
V Liptovskom Hrádku da 16.10.2017 
 

 
 

.....................................................                                                        ................................................. 
PhDr. 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 


