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Z M L U V A  O  D I E L O   
 

 

ENVIROS, s.r.o. 
IČO: 50 030 485, DIČ: 21201527 93, IČ DPH: SK2120152793 
so sídlom Dvory 1932, 020 01  Púchov 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl. č. 32221/R 
konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu Ing. Jaroslava Vícha, konateľa 
č. ú.: 4022592180/7500, IBAN: SK97 7500 0000 0040 2259 2180, BIC: CEKOSKBX 
vedené u: Československá obchodná banka, a. s.  
  
(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 
  
a 
 

Liptovské múzeum  
IČO: 35993154, DIČ: 2020590363 
so sídlom Námestie Š. N. Hýroša 1370/10, 034 50 Ružomberok 
zriaďovateľ organizácie: Žilinský samosprávny kraj  
konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu PaedDr. Michala Kovačica, PhD., riaditeľa 
IBAN:  SK44 8180 0000 0070 0048 1432, BIC: SPSRSKBA     ,  
vedené u:  Štátna pokladnica     . 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne ako 
„Zmluvná strana“).  
 
Zmluvné strany uzatvorili v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku: 

 

Z M L U V U  O  D I E L O   

Čl. I. 
Predmet diela 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť dielo spočívajúce vo vypracovaní 
analýzy vhodnosti implementácie energeticky úsporných opatrení pomocou garantovaných 
energetických služieb (GES), bližšie špecifikovaného v  Čl. II. tejto zmluvy (ďalej len 
„Dielo“).  
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1.2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané Dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu podľa tejto zmluvy. 
Objednávateľ sa súčasne zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je 
nutná k zhotoveniu Diela.  

Čl. II. 
Špecifikácia Diela 

2.2. Dielom v rozsahu podľa tejto zmluvy je spracovanie analýzy vhodnosti implementácie 
energeticky úsporných opatrení pomocou garantovaných energetických služieb (GES) 
v objektoch Liptovského múzea v Ružomberku, Múzeum liptovskej dediny Pribylina, 
Liptovské múzeum NKP Čierny orol a Národopisného múzea Liptovský Hrádok. 
V jednotlivých objektoch bude spracovaná analýza zameraná na technologické časti 
objektov s cieľom identifikácie potenciálu úspor energie s využitím GES. Hodnotenie 
využitia GES bude v súlade s pravidlami Eurostatu z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu 
verejnej správy. Identifikované energeticky úsporné opatrenia budú popísané v záverečnej 
správe a súčasne bude zostavený balík odporúčaných opatrení vhodných na realizáciu 
pomocou garantovaných energetických služieb. 

2.3. Zhotoviteľ bude pri spracovaní Diela vychádzať z východiskových údajov odovzdaných 
Objednávateľom a z vlastných odborných zistení.  

2.4. Pri spracovaní Diela bude Zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné 
normy STN a dojednania tejto zmluvy.  

2.5. Dielom (výstupom Diela) sa rozumie: 

(i) Vypracované správy z analýzy vhodnosti implementácie energeticky úsporných 
opatrení pomocou GES. Dielo bude odovzdané v dvoch vyhotoveniach 
v listinnej podobe a zároveň v elektronickej podobe. Elektronická podoba bude 
vo formáte * .pdf.  

2.6. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť pri zhotovení Diela potrebnú súčinnosť 
podľa Čl. IV. tejto zmluvy.   

Čl. III. 
Doba plnenia  

3.1. Dielo bude vykonané v nasledujúcich termínoch: 

a) dátum zahájenia zhotovenia Diela             18. 10. 2021; 
b) predpokladaný dátum dokončenia Diela            15. 12. 2021. 

3.2. O dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím požadovanej súčinnosti podľa Čl. IV. 
tejto zmluvy sa predlžuje lehota Zhotoviteľa na vykonanie Diela.  

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že termín pre dokončenie Diela uvedený v ods. 3.1. tejto 
zmluvy sa predĺži o dobu, počas ktorej nemohlo byť Dielo, alebo jeho čiastkové časti 
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vykonávané v dôsledku mimoriadnej nepredvídateľnej a neprekonateľnej prekážky 
vzniknutej nezávisle od vôle Zhotoviteľa. 

3.4. Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať Dielo objednávateľovi aj pred dohodnutým termínom 
jeho dokončenia. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný vopred písomne vyzvať 
Objednávateľa, k prevzatiu Diela. 

Čl. IV. 
Súčinnosť a podklady Objednávateľa 

4.1. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi za účelom vykonania Diela minimálne tieto 
podklady: 

a) Umiestnenie analyzovaných objektov, vrátane zoznamu objektov a ich účelu 
využívania v elektronickej podobe. 

b) Dostupnú výkresovú a technickú dokumentáciu stavebnú, schémy energetických 
a technologických systémov, distribúcie energetických nositeľov; 

c) Technické údaje o zdrojoch, rozvodoch a spotrebičoch energie; 
d) Údaje o používaných formách energie obsahujúcich: 

(i) nákupy energií v rokoch 2018–2020, jednotkové ceny (najlepšie faktúry); 
(ii) technické a obchodné podmienky odberu jednotlivých foriem energie dohodnuté 

zmluvne s dodávateľmi energie, tarifné a platobné podmienky; 
(iii) dáta z podružných meraní a záznamov. 

e) Prevádzkové režimy; 
f) Popis technologických procesov, miestne prevádzkové poriadky, technologické 

reglementy so zameraním na vykurovanie, chladenie, vetranie a iné technologické 
prevádzky v analyzovaných objektoch; 

g) Počty osôb nachádzajúcich sa v hodnotených budovách; 
h) Prehľad významných technologických zariadení a osvetlenia; 
i) Prevádzková doba a technické údaje významných zdrojov a spotrebičov energie; 
j) Dostupný energetický audit alebo ďalšie podklady, ktoré súvisia s energetickým 

hospodárstvom; 
k) Údaje (dokumentáciu) o zrealizovaných alebo zamýšľaných úsporných opatreniach 

(napr. cenová ponuka). 

4.2. Požadované podklady podľa ods. 4.1. tejto zmluvy budú Zhotoviteľovi odovzdané 
Objednávateľom bez zbytočného odkladu.  

4.3. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi ďalšie nevyhnutné podklady potrebné pre riadne 
vykonanie Diela podľa inštrukcií Zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný podklady, podľa 
predchádzajúcej vety odovzdať Zhotoviteľovi najneskôr do troch dní od doručenia 
písomnej žiadosti Zhotoviteľa.  

4.4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi na jeho požiadanie prístup pre miestnu prehliadku, 
šetrenie a prieskum a poskytne mu na požiadanie nevyhnutný poučený sprievod, nutný na 
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vykonanie Diela, a to najneskôr do dvoch pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti 
Zhotoviteľa o takú to súčinnosť. 

4.5. Ďalej je Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi aj inú potrebnú súčinnosť nutnú 
na zhotovenie Diela. 

4.6. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú úplné a technicky správne. 

4.7. Súčinnosť Objednávateľa je jeho povinnosťou podľa tejto zmluvy, od ktorej splnenie 
závisí včasné a riadne splnenie záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúce z tejto zmluvy. O dobu 
omeškania Objednávateľa s poskytnutím požadovanej súčinnosti podľa odsekov tohto 
článku sa predlžuje lehota Zhotoviteľa na dokončenie Diela. V prípade, že Objednávateľ 
bude v omeškaní s poskytnutím požadovanej súčinnosti podľa tohto článku o viac ako 
10 dní, je Zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

4.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov 
odovzdaných mu na spracovanie Objednávateľom v prípade, že Zhotoviteľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť alebo 
na ne Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto 
nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 
Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ 
na ich dodržaní trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

Čl. V. 
Povinnosti  Zhotoviteľa 

5.1. Zhotoviteľ bude vykonávať všetku činnosť súvisiacu s predmetom plnenia daným touto 
výzvou v súlade so záujmami a potrebami obstarávateľa tak, aby nedošlo ku škodám 
na jeho majetku a obmedzeniu jeho podnikateľských aktivít. Zhotoviteľ takisto nesmie 
svojou činnosťou obmedziť predajné schopnosti zadávateľa. 

5.2. Zhotoviteľ bude o vykonávaní svojej činnosti dohodnutým spôsobom informovať 
zástupcu Objednávateľa a konzultovať s nimi dohodnuté skutočnosti, respektíve 
skutočnosti, ktoré by mohli poškodiť záujmy a potreby Objednávateľa, ovplyvniť vecný 
rozsah predmetu plnenia, kvalitatívne a výkonové parametre jednotlivých zariadení 
a technologických celkov, spôsobiť neplnenie stanovených harmonogramov. 

Čl. VI. 
Cena Diela 

6.1. Celková cena Diela bola stanovená pevnou a konečnou sumou vo výške 4850 € bez DPH 
(slovami: štyritisícosemstopäťdesiat  eur)., 5820 € s DPH (slovami: päťtisícosemstodvadsať 
eur). 
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6.2. K cene Diela uvedenej v ods. 5.1. tejto zmluvy bude Zhotoviteľ účtovať DPH podľa 
platných a účinných predpisov. Objednávateľ je povinný túto nepriamu daň Zhotoviteľovi 
uhradiť spolu s cenou Diela. 

Čl. VII. 
Fakturácia a platobné podmienky 

7.1. Cena Diela bude Objednávateľom uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom 
po odovzdaní Diela Objednávateľovi, prípadne potom čo Objednávateľ zmarí prevzatie 
Diela podľa ustanovení ods. 7.3. tejto zmluvy. 

7.2. Podkladom pre zaplatenie ceny Diela je daňový doklad (faktúra), ktorý bude mať 
náležitosť riadneho účtovného daňového dokladu podľa zákona č. 563/1991 Zb., 
O účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 222/2004 Zb., O dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

7.3. Splatnosť všetkých daňových dokladov (faktúr), vystavených podľa tejto zmluvy, je 15 dní 
odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Fakturovaná suma bude uhradená 
bezhotovostným prevodom, a to na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve 
alebo na účet, ktorý Zhotoviteľ dodatočne písomne oznámi Objednávateľovi.  

Čl. VIII. 
Dokončenie Diela a prevzatie Diela 

8.1. Dielo je dokončené, ak je vykonané a odovzdané Objednávateľovi. Zhotoviteľ vyzve 
Objednávateľa k prevzatiu Diela. Vo výzve určil lehotu na odovzdanie a prevzatie Diela, 
ktorá nesmie byť kratšia ako 5 dní.  

8.2. O odovzdaní a prevzatí Diela bude spísaný písomný protokol podpísaný zástupcami oboch 
Zmluvných strán. Preberací protokol musí obsahovať najmä predmet a charakteristiku 
Diela, prípadný súpis zistených vád a nedorobkov Diela, lehoty navrhnuté Zhotoviteľom 
pre odstránenie vád Diela, stanovisko Objednávateľa, či Dielo preberá alebo nie a súpis 
prípadných príloh. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých 
jeden obdrží Zhotoviteľ a jeden Objednávateľ. 

8.3. V prípade, že Objednávateľ zmarí prevzatie Diela v lehote uvedenej v ods. 8.1. tejto 
zmluvy, tak sa Dielo považuje uplynutím posledného dňa lehoty za riadne dokončené, bez 
akýchkoľvek chýb a nedorobkov.  

Čl. IX. 
Zodpovednosť za vady a záruka za kvalitu 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je v dobe odovzdania bez vád. 
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9.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných 
podkladov a usmernení prijatých od Objednávateľa, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení 
všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne Objednávateľa upozornil 
a ten na ich použití trval. 

9.3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú 
povahu podkladov a pokynov od neho prijatých, ak sú podľa jeho názoru nevhodné, 
v zjavnom rozpore s touto zmluvou, alebo v rozpore s chráneným verejným záujmom 
alebo právnymi predpismi. 

9.4. Objednávateľ je povinný Dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku pri odovzdaní 
Diela. V prípade, že poskytnuté Dielo vykazuje chyby, musí tieto vady Objednávateľ 
písomne Zhotoviteľovi oznámiť spolu s popisom, ako sa vady prejavujú, bez zbytočného 
odkladu po tom, čo ich zistí, alebo bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené.  

9.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje využívať prevzaté podklady iba pre plnenie predmetu zmluvy, a to 
spôsobom obvyklým.  

9.6. Záručná doba Diela je 24 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba začína 
plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela, prípadne okamihom uvedeným ods. 8.3. tejto 
zmluvy.  

Čl. X. 
Zmluvné sankcie 

10.1. Objednávateľ je povinný v prípade omeškania s úhradou akejkoľvek splatnej sumy podľa 
tejto zmluvy zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela za každý 
deň omeškania. 

10.2. Zhotoviteľ je povinný v prípade omeškania s odovzdaním dokončeného Diela v termíne 
podľa tejto zmluvy zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela 
za každý deň omeškania.  

10.3. Úhradou zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa 
na úhradu jemu vzniknutej škody.  

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa Objednávateľ omešká s úhradou akejkoľvek 
splatnej sumy podľa tejto zmluvy, tak má Zhotoviteľ v zmysle § 369 ods. 1 Obchodného 
zákonníka právo požadovať od Objednávateľa z nezaplatenej sumy úrok z omeškania 
vo výške 0,5 % denne.  

10.5. V prípade, ak ktorákoľvek Zmluvná strana odstúpi od zmluvy, tak Objednávateľ je 
povinný Zhotoviteľovi nahradiť náklady, ktoré mu vznikli s plnením predmetu tejto 
Zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom, pričom splatnosť takto 
vystavenej faktúry je 30 dní od jej doručenia.  
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Čl. XI. 
Zodpovednosť za ujmu  

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za majetkovú ujmu (škodu) a nemajetkovú ujmu 
(ak tak ustanovuje právny predpis) ak ujma bola spôsobená zavineným porušením 
povinnosti z tejto zmluvy Zhotoviteľom, ibaže ten preukáže, že porušenie povinnosti bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jeho zodpovednosť. 

11.2. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi ujmu, ktorú mohol Zhotoviteľ v dobe 
vzniku záväzkového vzťahu predvídať ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti 
z tejto zmluvy. 

11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nahradí Objednávateľovi ujmu (škodu) 
a prípadnú nemajetkovú ujmu spôsobenú prípadnými porušeniami povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých v súvislosti s ňou.   

Čl. XII. 
Ďalšie dojednanie Zmluvných strán  

12.1. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že budú chrániť a utajovať pred tretími osobami 
dôverné informácie a skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo podľa § 271 Obchodného 
zákonníka, ktoré boli vzájomne stranami poskytnuté v súvislosti s plnením podľa tejto 
zmluvy. Záväzok ochrany dôverných informácií trvá aj po ukončení platnosti tejto zmluvy. 
Ak si strany pri obchodnom styku navzájom poskytnú informácie tvoriace obchodné 
tajomstvo alebo označené ako dôverné, nesmie strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, je 
prezradiť tretej osobe ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.  

12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje využívať prevzaté podklady iba pre plnenie predmetu zmluvy a to 
spôsobom obvyklým. S údajmi, týkajúcimi sa zákazky, bude Zhotoviteľ zaobchádzať šetrne 
a bude o nich zachovávať mlčanlivosť a nezneužije ich ani v prospech prípadných 
vlastných aktivít, a po dokončení Diela sa budú jeho výsledky prezentovať a využívať len 
s písomným súhlasom Objednávateľa. 

12.3. Ustanovením tohto článku zmluvy nie sú a nemôžu byť akýmkoľvek spôsobom dotknuté 
alebo obmedzená práva duševného vlastníctva ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, najmä 
práva k vynálezom, priemyselným dizajnom, ochranným známkam, licenciám, know-how 
apod. 

12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že vo veciach technických, sú ku vzájomnej komunikácii 
a zastupovanie poverené tieto osoby:  

a) za Zhotoviteľa:  
(i)   

Meno a priezvisko: Ing. Matej Brestovský 

e-mail: matej.brestovsky@enviros.sk, telefón: +421 940 636 474 

 
b) za Objednávateľa:  
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(i)  
Meno a priezvisko: Jiří Přibyl, Zástupca riaditeľa pre správu objektov a technickú prevádzku 

e-mail: jiri.pribyl@liptovskemuzeum.sk, telefón: +421 905 943 971 

Čl. XIII. 
Ochrana autorských práv 

13.1. Objednávateľ je uzrozumený so skutočnosťou, že Dielo, je dielom autorským, a to v celku, 
prípadne vo svojich jednotlivých častiach, a podlieha teda ochrane tomuto Dielu 
poskytovanej zákonom č. 185/2015 Z,z. Autorský zákon.  

13.2. Tretie osoby môžu Dielo použiť bez písomného oprávnenia udeleného Zhotoviteľom len 
v prípadoch upravených touto zmluvou či v prípadoch upravených zákonom č. 185/2015 
Z.z. Autorský zákon.  

Čl. XIV. 
Poskytovanie predmetu zmluvy tretím osobám 

14.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo ani jeho časti (tj. napr. primárne zdroje informácií, dáta, 
výpočty, analýzy) neposkytne tretej strane bez súhlasu Objednávateľa, okrem prípadu ak by 
Dielo malo byť predmetom konania pred štátnym orgánom alebo súdom.  

Čl. XV. 
Záverečné ustanovenia 

15.1. Táto zmluva môže byť menená iba dohodou Zmluvných strán v písomnej forme. 

15.2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. 

15.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle,  určite, 
vážne a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť a spôsobilosť na právne úkony nie je 
obmedzená, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu 
podpisujú. 

15.4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ 
obdrží po jednom vyhotovení. 

15.5. V prípade, ak by Objednávateľ bol zahraničnou osobou, tak sa zmluvné strany dohodli, že 
táto Zmluva a všetky práva a povinnosti založené touto Zmluvou sa riadia slovenským 
právom, a pre tento prípad si Zmluvné strany dojednali, že v prípade vzniku sporu medzi 
Zmluvnými stranami, bude na rozhodovanie a prejednanie sporu vyplývajúceho z tejto 
Zmluvy príslušný súd prvej inštancie podľa sídla Zhotoviteľa.  

15.6. Každá zmluvná strana prehlasuje, že dáva druhej strane ako aj osobe, ktorá zmluvu 
vypracovala, súhlas so spracovaním ich osobných údajov v tejto zmluve v zmysle zák. 
č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov na účel vyhotovenia tejto zmluvy, jej 
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evidovania, na účel jej predloženia príslušným orgánom a subjektom, ktoré o nej budú 
rozhodovať alebo overovať jej údaje. Doba platnosti tohto súhlasu je neobmedzená. 
Súhlas je vyjadrený podpismi na tejto zmluve. 

15.7. V prípade, že by niektoré ustanovenia zmluvy boli neplatné, alebo sa stali neplatnými, nie je 
tým dotknutá platnosť ostatných zmluvných ustanovení, ak sa neplatnosť nevzťahuje 
na podstatné náležitosti zmluvy t.j. predmet zmluvy, cena diela, Objednávateľ a Zhotoviteľ. 
Neplatné ustanovenia sa nahradia takými, ktoré sa čo najviac približujú účelu chýbajúceho 
alebo neplatného ustanovenia. 

15.8. Písomnosti doručované na adresy na doručovanie tej ktorej zmluvnej strane sa považujú 
za doručené na piaty deň odo dňa dátumu vyznačeného na podacom lístku, resp. označené 
ako dátum odoslania, a to aj v prípade ak sa druhá zmluvná strana s ich obsahom 
neoboznámila. V prípade doručovania písomností e-mailom sa za deň doručenia považuje 
deň, kedy druhá Zmluvná strana potvrdila doručenie. V prípade ak druhá zmluvná strana 
nepotvrdila doručenie e-mailu, tak druhá zmluvná strana je povinná zaslať písomnosti 
poštou v zmysle a za podmienok dojednaných v tejto zmluve.  

15.9. Nadpisy jednotlivých článkov slúžia iba pre ľahšiu orientáciu v texte zmluvy a nie ako 
interpretačné pravidlá. 

15.10. Objednávateľ potvrdzuje, že mal dostatočný čas oboznámiť sa s dojednaniami uvedenými 
v tejto zmluve, ktorá sa uzatvára po individuálnom rokovaní Zmluvných strán o jej obsahu. 

 
 
  V Ružomberku dňa .................. V Prahe dňa …………….  
 
  
     
 
        _______________________ _______________________ 
  PaedDr. Michal Kovačic, PhD. Ing. Jaroslav Vích, konateľ 
                  riaditeľ ENVIROS, s.r.o. 
        Liptovské múzeum 
 


