
DOHODA O SPOLUPRÁCI  
pri zabezpečovaní návštevníckej prevádzky na V l k o l í n c i 

 
Táto dohoda má povahu príkaznej zmluvy v zmysle § 724-732 Občianskeho zákonníka 

 
Liptovské múzeum  
Námestie Š. N. Hýroša 10 034 50 Ružomberok  
v zastúpení : PaedDr. Michal Kovačic, PhD.,- riaditeľ  
IČO: 35993154, DIČ: 2020590363  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32 810 05 Bratislava  
IBAN : SK44 8180 0000 0070 0048 1432 
 
a  
 
Občianske združenie Vlkolínec 
Vlkolínec 9038/35, 034 03 Ružomberok (pošta Biely Potok)  
v zastúpení : Mgr. Ján Ondrík - predseda   
IČO : 37805380, DIČ: 2021568021  
Bankové spojenie: Prima Banka, a. s.  
IBAN :SK81 3100 0000 0043 2002 0500 
 
Občianske združenie Vlkolínec sa zaväzuje:  
1. Organizačne zabezpečiť celoročnú návštevnícku prevádzku (vrátane bežnej údržby) v 
lokalite Vlkolínec, realizovať výber poplatkov súvisiacich so vstupom návštevníkov do 
expozícií Liptovského múzea, nachádzajúcich sa v Roľníckom dome číslo súpisné 9017 na 
parcele č.16039 zapísanej na liste vlastníctva č.1625 , katastrálne územie Ružomberok, časť 
Vlkolínec. Na požiadanie Občianske združenie prostredníctvom svojim pracovníkov 
zabezpečí pre návštevníkov aj odborný výklad k predmetnej expozícii. 
 
2. Z celkovej sumy výberu poplatkov súvisiacich so vstupom návštevníkov do expozícií 
Liptovského múzea, odvedie Občianske združenie Vlkolínec na účet Liptovského múzea 
podiel vo výške 5 % mesačne, na základe výkazu o návštevnosti za konkrétny mesiac.  
 
3.  Pri prevádzkovaní expozície Občianske združenie Vlkolínec zodpovedá za dodržiavanie 
bezpečnostných a protipožiarnych predpisov i vo vzťahu k návštevníkom. 
 
Liptovské múzeum sa zaväzuje:  
1.   Umožniť vstup do expozície Roľníckeho domu návštevníkom Vlkolínca.  
 
2. Fakturovať 5%-ný podiel na vybratom vstupnom, mesačne po doručení výkazu 
o návštevnosti zo strany Občianskeho združenia Vlkolínec.  
 
Dohoda o spolupráci sa uzatvára na dobu určitú, počínajúc dňom 01.01.2022 a končiac 
dňom 31.12.2022. 
 
Dohoda zanikne:  

1. Vypovedaním dohody o spolupráci ktoroukoľvek zo zmluvných strán, písomne v lehote 
30 dní po doručení oznámenia o zrušení dohody.  



2. dohodou zmluvných strán  

1. Účastníci si dohodu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne 
vlastnoručne podpísali.  

2.  Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 
jednom exemplári.  

3. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom mieste niektorej zo zmluvných 
strán.  

 

V Ružomberku, 06.12.2021. 

 

 

 

 

               Mgr. Ján Ondrík                                              PaedDr. Michal Kovačic, PhD. 
.......................................................                               ...........................................................              
Občianske   združenie   Vlkolínec                                          Liptovské múzeum                                                                                                                                                            
                    predseda      riaditeľ 


