
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

(ďalej len ako ,,Zmluva“) 
 
 

medzi: 
 
Objednávateľom: 
LIPTOVSKÉ MÚZEUM  
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 „LM/Objednávateľ“ 
 
a 
 
Poskytovateľom: 
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/Poskytovateľ“ 

 
I. 

Úvodné ustanovenia. 

Zmluva sa uzatvára z dôvodu zabezpečenia prevádzky dopravy na špeciálnej dráhe 
Považská lesná železnica v Múzeu liptovskej dediny Pribylina (ďalej len „PLŽ v MLD 
Pribylina“ v mesiacoch máj, jún, júl, august a september 2021 podľa aktuálne 
platného cestovného poriadku – platného pre sezónu 2021.  

 
II. 

Predmet zmluvy a miesto plnenia. 

 Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok vzájomnej spolupráce obidvoch 
zmluvných strán pri zabezpečení prevádzky dopravy na špeciálnej dráhe Považská 
lesná železnica v MLD Pribylina v mesiacoch máj až september 2021 podľa aktuálne 
platného cestovného poriadku v sezóne 2021. 



 
III. 

Časové plnenie a platobné podmienky. 

 Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú od 28.05.2021 do 30.09.2021. Obidve 
zúčastnené strany môžu zmluvu vypovedať na základe porušenia dohodnutých 
podmienok druhej strany. Výpovedná lehota začína plynúť 4. kalendárny deň po 
doručení výpovede a trvá 30 kalendárnych dní.  

           Zmluvné strany sa dohodli na príspevku na materiálne zabezpečenie 
dobrovoľníkov. Poskytovateľa podľa čl. II. tejto Zmluvy, vo výške 100,00 € (slovom: 
jedensto eur) na 1 deň zabezpečovania obsluhy koľajových vozidiel dobrovoľníkmi 
na špeciálnej dráhe Považská lesná železnica v MLD Pribylina podľa prevádzkového 
poriadku a aktuálne platného cestovného poriadku pre sezónu 2021. 

Cena podľa bodu III. tejto Zmluvy bude vyplatená na základe faktúry vystavenej 
Poskytovateľom. Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru za vykonané služby vždy k 
10. dňu v mesiaci za predošlý kalendárny mesiac. Výsledná fakturácia bude 
stanovená podľa počtu skutočne odjazdených dní. Vyfakturovaná cena je splatná v 
lehote 14 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.  

Za deň zaplatenia daňového dokladu - faktúry sa považuje deň, v ktorom je finančná 
čiastka odpočítaná z účtu Objednávateľa v peňažnom ústave Objednávateľa.  

V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je 
Objednávateľ oprávnený faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť Poskytovateľovi. 
Poskytovateľ faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú. 
Dňom prevzatia novej, resp. opravenej faktúry Objednávateľom začína plynúť nová 
lehota splatnosti. 

 

IV. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán. 

Liptovské múzeum  („Objednávateľ“) – práva a povinnosti: 

 Objednávateľ zabezpečí pohonné hmoty, mazivá, čistiace a dezinfekčné 
prostriedky a náležitosti v zmysle prevádzkového a prepravného poriadku na 
prevádzku koľajových vozidiel a zariadení na špeciálne dráhe PLŽ. 

 Objednávateľ zabezpečí materiálové a technické vybavenie v prípade 
nevyhnutnej opravy dráhy a koľajových vozidiel v zmysle prevádzkového 
poriadku špeciálnej dráhy PLŽ. 

 Objednávateľ zabezpečí pre dobrovoľníkov vykonávajúcich činnosti 
vyžadujúce odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť vzdelávacie aktivity, 
lekárske prehliadky a psychologické vyšetrenia v súlade s Prevádzkovým 
poriadkom špeciálnej dráhy PLŽ. 

 Objednávateľ zabezpečí pre dobrovoľníkov vykonávajúcich práce v zmysle 
tejto zmluvy jednotné pracovné oblečenie, ak bude objednávateľom 
vyžadované.  

 Objednávateľ je povinný vykonávať predmet tejto Zmluvy v dohodnutých 
termínoch, na dohodnutých miestach a dohodnutým spôsobom, určenými 
podľa tejto Zmluvy alebo podľa písomnej dohody oboch Zmluvných strán. 
Objednávateľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou, technickými znalosťami a potrebnou profesionalitou.  



  Objednávateľ bude informovať Poskytovateľa o všetkých skutočnostiach, 
zmenách, poruchách a iných informáciách, ktoré majú alebo môžu mať v 
budúcnosti vplyv na plnenie predmetu tejto Zmluvy. 

 
 
Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici („Poskytovateľ“) – práva a povinnosti: 

 Poskytovateľ sa  zaväzuje na každý deň prevádzky dopravy na špeciálnej 
dráhe zabezpečiť z radov dobrovoľníkov  - 1 strojvodcu (vodiča HDV na 
špeciálnej dráhe PLŽ) a 1 posunovača - brzdára. 

 Poskytovateľ sa zaväzuje nakladať s pohonnými hmotami a ďalším 
príslušným materiálovým a technickým zabezpečením nakladať hospodárne 
a efektívne. 

 Poskytovateľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou, technickými znalosťami a potrebnou profesionalitou.  

 Poskytovateľ je povinný vykonávať predmet tejto Zmluvy v dohodnutých 
termínoch, na dohodnutých miestach a dohodnutým spôsobom určenými 
podľa tejto Zmluvy. 

 Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní predmetu Zmluvy rešpektovať 
všeobecne platné právne predpisy Slovenskej republiky.  

 Poskytovateľ bude informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, 
zmenách, poruchách a iných informáciách, ktoré majú alebo môžu mať v 
budúcnosti vplyv na plnenie predmetu tejto Zmluvy. 
 

V. 
Súčinnosť Zmluvných strán 

 

 Zmluvné strany sú povinné vzájomne si poskytnúť pri plnení tejto Zmluvy 
súčinnosť.  

 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri realizácii tejto Zmluvy budú podľa svojich 
najlepších možností a schopností spolupracovať s poverenými vykonávateľmi 
druhej Zmluvnej strany.  

 Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá Zmluvná strana bude mať 
informáciu o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla byť 
spôsobilá priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu 
Zmluvy, je táto strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti 
vyrozumieť druhú Zmluvnú stranu. 
 

V. 
Záverečné ustanovenia. 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a 

účinnosť a účinnosť jeden deň po zverejnení na webovom mieste niektorej zo 
zmluvných strán. 

2. Zmeny tejto Zmluvy môžu byť vykonané po vzájomnej dohode Zmluvných 
strán formou písomného a očíslovaného dodatku.  

3. Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, riadi sa z nej vyplývajúci právny vzťah 
Zmluvných strán Obchodným zákonníkom, resp. všeobecne záväznými 
predpismi platnými v Slovenskej republike.  

4. V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy bude súdom alebo príslušným 
štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neplatné, nezákonné 
alebo nevynútiteľné, nemá to vplyv na platnosť, zákonnosť a vynútiteľnosť 
ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného 
odkladu odstrániť dodatkom k Zmluve takéto chybné ustanovenie novým 



ustanovením, ktoré je platné, zákonné a vynútiteľné a čo najlepšie zodpovedá 
nahrádzanému chybnému ustanoveniu.  

5. Zmluvné strany si doručujú písomnosti poštou na adresy uvedené v záhlaví 
tejto Zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené ich prijatím alebo ich 
odmietnutím adresátom. V prípade, že adresát nie je na v záhlaví tejto 
Zmluvy uvedenej adrese zastihnuteľný, resp. je neznámy, považuje sa 
písomnosť za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi.  

6. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obdrží každá 
Zmluvná strana po jednom rovnopise.  

7.  Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, 
vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

 
 
V Ružomberku, dňa 26.05.2021                    V Ružomberku, dňa 26.05.2021 

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

  predseda správnej rady 


