
DOHODA O SPOLUPRÁCI 
pri zabezpeovaní návštevníckej prevádzky  

na V l k o l i n c i 
 

Táto dohoda má povahu príkaznej zmluvy v zmysle § 724-732 Obianskeho zákonníka 
 
Medzi 
Liptovské múzeum v Ružomberku 
Námestie Š.N.Hýroša 10    034 50  Ružomberok 
v zastúpení : PhDr. Martinom Krupom, riaditeom 
IO: 35993154 
DI: 2020590363 
Bankové spojenie: PRIMA banka, a.s. Ružomberok 
íslo útu : 8339688170/5600, 
IBAN : SK55 5600 0000 0083 3968 8170 
 

a 
Obianske združenie Vlkolínec,  
Vlkolínec 9061 pošta B.Potok 034 03 
v zastúpení :  Ing.Jozefom Bašarym, predsedom  
za prevádzku zodpovedá: IO : 37805380 
DI: 2021568021 
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. 
íslo útu :             4320020500/3100 
IBAN :SK81 3100 0000 0043 2002 0500 
  
 
Obianske združenie Vlkolínec sa zaväzuje: 
 organizane zabezpei  celoronú návštevnícku prevádzku   v lokalite Vlkolínec ,  
realizova výber poplatkov súvisiacich so vstupom návštevníkov do expozícií 
Liptovského múzea, nachádzajúcich sa v Roníckom dome  íslo súpisné 9017 na 
parcele .16039 zapísanej na liste vlastníctva .1625 , katastrálne územie 
Ružomberok,asti Vlkolínec 
Z celkovej sumy výberu poplatkov súvisiacich so vstupom návštevníkov do expozícií 
Liptovského múzea,  odvedie Obianske združenie Vlkolínec na úet Liptovského 
múzea v Ružomberku  podiel vo výške 5 %  mesane, na základe výkazu 
o návštevnosti za konkrétny mesiac. 
Pri prevádzkovaní expozície Obianske združenie Vlkolínec zodpovedá 
za dodržiavanie bezpenostných a protipožiarnych predpisov i vo vzahu  
k návštevníkom. 
 
 
 
   
Liptovské múzeum v Ružomberku sa zaväzuje: 
1.umožni vstup do expozície Roníckeho domu návštevníkom Vlkolínca 
2.Bude fakturova 5 % podiel na vybratom vstupnom , mesane po doruení výkazu 
o návštevnosti a na základe mandátnej zmluvy OZ Vlkolínec s Mestom Ružomberok  
 
 
 



Dohoda o spolupráci sa uzatvára na dobu uritú, poínajúc dom 1.1.2018 a koniac 
dom 31.12.2018 
Dohoda zanikne : 
 
1. Vypovedaním dohody o spolupráci ktoroukovek zo zmluvných strán, písomne v 

lehote 30 dní po doruení oznámenia o zrušení dohody. 
2. dohodou zmluvných strán 

 
 
 

1.Úastníci dohodu preítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom 
dobrovone vlastnorune podpísali. 
2.Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých  každá zmluvná strana 
dostane  po jednom exemplári. 
3.Dohoda nadobúda platnos dom podpisu zmluvných strán a úinnos dom 
nasledujúcim po dni jej prvého   zverejnenia na webovom mieste niektorej zo 
zmluvných strán.  
 
 
V Ružomberku,22.12.2017 
 
 
                                                                         
Ing.   Jozef Bašary                                                           PhDr.Martin Krupa                                                                                
.................................................                                   .............................................. 
za Ob.združenie Vlkolínec                                        za Lipt. múzeum v Ružomberku 
 
 
 
 
 
 
 
 


