
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. 

 
 

Zmluvné strany: 
 
LIPTOVSKÉ MÚZEUM V  RUŽOMBERKU 
Námestie Š.N.Hýroša 10 
034 50 RUŽOMBEROK 
Zastúpené: 
PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ 
IČO: 35993154 
DIČ: 2020590363 
Číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0048 1432 
Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
 
ďalej len „LMR“ 
 
a 
 
Občianske združenie 
SPOLOČNOSŤ PRI POVAŽSKEJ LESNEJ ŽELEZNICI 
Fr. Kráľa 494 
033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK 
Zastúpené: 
Ing. Juraj Veselý, predseda správnej rady 
IČO: 37806378 
DIČ: 2021971479 
Číslo účtu: SK37 0900 0000 0003 3180 7722 
 
ďalej len „SpPLŽ“ 

 
I. 

Úvodné ustanovenia. 

Zmluva sa uzatvára z dôvodu spolupráce dobrovoľníkov, členov občianskeho združenia 
Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici a LMR pri záchrane a prezentácii technickej 
pamiatky - mobiliár bývalej Považskej lesnej železnice (ďalej len „PLŽ“), pre expozičné, 
prípadne aj edičnej činnosti v oblasti železničnej dopravy na území Liptova a zabezpečení 
činností pri prevádzke dráhy a dopravy na dráhe Považskej lesnej železnice.  

 
II. 

Predmet zmluvy. 

Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok a vzájomnej spolupráce obidvoch zmluvných 
strán pri aktivitách zameraných na údržbu a prezentáciu expozície PLŽ, zabezpečenie 
prevádzky dráhy a dopravy na dráhe PLŽ v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline (ďalej len 
„MLD“) a propagáciu histórie železničnej dopravy na území Liptova vo vzťahu k výkonu 
dobrovoľníckej činnosti a na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 
spoločnom pracovisku. 

 



III. 
Doba trvania zmluvy a jej skončenie 

1.Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú od 1.4.2021 do 31.3.2022.  

2.Obidve zúčastnené strany môžu zmluvu vypovedať na základe porušenia dohodnutých 
podmienok druhou stranou. 

3. Túto zmluvu je možné skončiť aj: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) vypovedaním zmluvy zo strany LMR alebo SpPLŽ aj bez uvedenia dôvodu. 
 
4. Zmluvné strany sa dohodli na 2 mesačnej výpovednej lehote, ktorá sa bude počítať od 
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  
 
 

IV. 
Záväzky zmluvných strán. 

Liptovské múzeum vystupuje v zmluvnom vzťahu ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti 
(Zákon č.406/2011 Z.z. Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
 
Liptovské múzeum sa zaväzuje: 

 umožniť členom Spoločnosti pri Považskej lesnej železnici a tretím osobám 
vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť pre Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici 
(podľa vopred predloženého zoznamu s úplnými identifikačnými údajmi tretích osôb) 
vykonávať aktivity a činnosť pri spolupráci zameranej na údržbu a prezentáciu 
expozície PLŽ, prezentáciu a dokumentovanie histórie železničnej dopravy na území 
Liptova  a pri prevádzke dráhy a doprave na dráhe PLŽ v Múzeu liptovskej dediny 
v Pribyline  

 poučiť členov Spoločnosti pri Považskej lesnej železnici a tretie osoby (podľa vopred 
predloženého zoznamu s úplnými identifikačnými údajmi tretích osôb) vykonávajúce 
dobrovoľnícku činnosť pre Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici o možných 
ohrozeniach, preventívnych opatreniach a o opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, 
zásadách BOZP platných pre LMR, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných 
prác a na evakuáciu zamestnancov a o miestnych podmienkach a rizikách pri výkone 
prác 

 v spolupráci so SpPLŽ pomôcť zabezpečiť potrebné vzdelávacie aktivity, skúšky a 
overenia odbornej, zdravotnej a psychickej spôsobilosti členom Spoločnosti pri 
Považskej lesnej železnici a tretím osobám (podľa vopred predloženého zoznamu 
s úplnými identifikačnými údajmi tretích osôb) vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť pre 
Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici pri prevádzke dráhy a dopravy na dráhe PLŽ 

 v spolupráci so SpPLŽ zabezpečiť pracovné rukavice členom Spoločnosti pri 
Považskej lesnej železnici a tretím osobám vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť pre 
Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici pri prevádzke dráhy a dopravy na dráhe PLŽ 

 umožniť vstup členom občianskeho združenia Spoločnosť pri Považskej lesnej 
železnici a tretím osobám vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť pre Spoločnosť pri 
Považskej lesnej železnici (podľa vopred predloženého zoznamu s úplnými 
identifikačnými údajmi tretích osôb) do areálu Múzea liptovskej dediny v Pribyline 
v čase určenom pre prevádzku trate, jej nevyhnutnú údržbu a práce spojené s úpravou 
areálu vrámci otváracích hodín MLD 

 umožniť vstup motorových vozidiel členov Spoločnosti pri Považskej lesnej železnici 
a tretích osôb vykonávajúcich činnosť pre Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici 
(podľa vopred predloženého zoznamu s úplnými identifikačnými údajmi tretích osôb) 
pri plnení predmetu zmluvy v súlade s podmienkami vstupu a evidencie vozidiel do 



priestorov v správe LMR v čase určenom pre prevádzku trate, jej nevyhnutnú údržbu 
a práce spojené s úpravou areálu vrámci otváracích hodín MLD 

 umožniť členom občianskeho združenia spolupracovať pri činnostiach spojených 
s odbornou údržbou a konzervovaním predmetov prezentovaných v expozícii PLŽ pod 
metodickým vedením odborných pracovníkov múzea, ako aj údržbu dráhy PLŽ, jej 
zariadení a koľajových vozidiel určených pre prevádzku dopravy na dráhe PLŽ pod 
odborným vedením osôb v zmysle Prevádzkového poriadku dráhy PLŽ  

 poskytnúť priestory prevádzkových budov LMR v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline 
č.p. 586 (na p.č.4936/42) a 587 (na p.č.4936/43) na využitie pre účely pracovných 
miestností pre práce administratívneho charakteru, šatní, hygienických 
zariadení,  nevyhnutných skladovacích priestorov na materiál, pracovné náradie 
a OOPP počas vykonávania dohodnutých pracovných aktivít v čase určenom pre 
prevádzku trate, jej nevyhnutnú údržbu a práce spojené s úpravou areálu. O všetkých 
osobách, ktoré tieto priestory využívajú musí byť zodpovedný pracovník LMR dopredu 
informovaný písomnou formou.   

 zverejniť všetkými dostupnými formami podiel práce Spoločnosti pri Považskej lesnej 
železnici na spoločných aktivitách 

 umožniť predaj suvenírov a vlastných výrobkov SpPLŽ za podmienky dodržania platnej 
legislatívy a nariadení SR v priestoroch Múzea liptovskej dediny v Pribyline formou 
odsúhlasenou vedením LMR, 

 zabezpečí ochranu osobných údajov  členov Spoločnosti pri Považskej lesnej železnici 
a tretích osôb vykonávajúcich činnosť pre SpPLŽ v zmysle platnej legislatívy SR 

 
Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici vystupuje v zmluvnom vzťahu ako vysielajúca 
organizácia dobrovoľníkov (Zákon č.406/2011 Z.z. Zákon o dobrovoľníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov). 
 
Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici sa zaväzuje: 

 každý vstup do areálu MLD riadne evidovať a umožniť ho vždy len po odsúhlasení 
vedenia LMR vždy pred zahájením činnosti spojenej s predmetom zmluvy 

 poskytnúť menný zoznam dobrovoľníkov, na základe ktorého absolvujú školenia 
BOZP, PO a poučenie týkajúce sa pohybu osôb v areáli MLD 

 dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady požiarnej ochrany, 
pokyny, týkajúce sa pohybu osôb v areáli múzea, zúčastňovať sa na školeniach 
vykonaných odbornými zamestnancami múzea 

 zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa Zákona č.124/2006 Z.z. Zákona 
o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu nevyhnutnom na 
zabezpečenie BOZP vzhľadom na povahu vykonávanej činnosti 

 prácu pri zabezpečení prevádzky dráhy PLŽ a dopravy na dráhe PLŽ vykonávať iba 
v rozsahu platného oprávnenia alebo v rozsahu povolenom Prevádzkovým poriadkom 
dráhy PLŽ a podľa pokynov osôb v zmysle Prevádzkového poriadku dráhy PLŽ  

 prácu pri aktivitách zameraných na údržbu a prezentáciu statickej expozície PLŽ 
v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline vykonávať ako dobrovoľnícku aktivitu, bez nároku 
na finančnú odmenu mimo zabezpečenia prostriedkov na činnosť dobrovoľníkov 
v súvislosti s prevádzkou dráhy a dopravy na dráhe PLŽ 

 poskytnuté priestory v prevádzkových budovách a objektoch LMR využívať len 
v súvislosti s napĺňaním predmetu tejto zmluvy a pri ich využívaní dodržiavať 
podmienky stanovené pre využívanie týchto priestorov v zmysle prevádzkového 
poriadku podľa účelu využitia poskytnutých priestorov 

 vykonávať v poskytnutých priestoroch bežné prevádzkové činnosti a údržbu v rozsahu 
vyžiadanom užívaním (upratovanie, dezinfekcia, údržba inštalácií a stavebných častí 
budov a ich vybavenia a pod.), práce zhodnocujúce nehnuteľný majetok vykonávať iba 
so súhlasom vedenia LMR  



 hnuteľný majetok Spoločnosti pri Považskej lesnej železnici môže byť uložený 
v priestoroch LMR len so súhlasom vedenia LMR a musí byť viditeľne označený  

 za osobné veci a majetok členov SpPLŽ a tretích osôb vykonávajúcich činnosť pre 
SpPLŽ nachádzajúcich sa v priestoroch Múzea liptovskej dediny v Pribyline nesú plnú 
zodpovednosť tieto osoby, 

 pri prácach so zbierkovým fondom a expozičnými predmetmi, údržbou expozičného 
koľajiska sa riadiť metodikou odborných pracovníkov múzea  

 všetky aktivity občianskeho združenia v MLD Pribylina budú len v súlade s plánom 
činnosti LMR  

 zabezpečiť prísne dodržiavanie zákazu fajčenia v celom areáli Múzea liptovskej dediny 
v Pribyline všetkými zúčastnenými osobami,  

 zabezpečiť menný zoznam osôb členov Spoločnosti pri Považskej lesnej železnici 
a tretích osôb vykonávajúcich činnosť pre SpPLŽ, v ktorom uvedie meno, priezvisko, 
dátum narodenia a vzťah k SpPLŽ , ktorý bude prílohou  tejto zmluvy a SpPLŽ ho 
predloží najneskôr 3 pracovné dni pred účinnosťou tejto zmluvy. Taktiež sa zaväzuje 
tento zoznam priebežne písomne aktualizovať vopred, pred vstupom osôb do areálu 
MLD. V zozname sa uvedie, či ide o člena SpPLŽ alebo o tretiu osobu vykonávajúcu 
činnosť pre SpPLŽ. Výkon činnosti týchto osôb zabezpečí SpPLŽ v súlade s platnou 
legislatívou SR. 
 
 

V. 
Záverečné ustanovenia. 

 
1.Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po 
jednom vyhotovení. 
 
2.Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná jeden deň 
po zverejnení na webovom mieste niektorej zo zmluvných strán. 
 
 
 
V Ružomberku, dňa ...................                    V Ružomberku, dňa ................... 

 
 
 
 
 
        –––––––––––––––––––                                        ––––––––––––––––––– 
   Liptovské múzeum v Ružomberku                           Spoločnosť pri Považskej           
PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ                               lesnej železnici 
                                                            Ing. Juraj Veselý, 

     predseda správnej rady 


