ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka
Číslo zmluvy 05/19
Čl. I. Zmluvné strany
Požičiavateľ

Vypožičiavateľ
Organizácia:
Múzeum Spiša
Spišská Nová Ves

Organizácia:
Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva
Liptovský Mikuláš
Adresa:
Školská ul. č. 4
031 01 Liptovský Mikuláš

Adresa:
Letná 50
052 01 Spišská Nová ves

Štatutárny zástupca:
doc. RNDr. Dana Šubová, CSc.

Štatutárny zástupca: Ing. Zuzana Krempaská
riaditeľka múzea

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK82 8180 000000 7000 391 314

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK60 8180 0000 0070 0018 4518

IČO: 36145114

IČO: 312 979 27

DIČ: 2021457361

Zodpovedný pracovník – funkcia:
Dagmar Staroňová

DIČ: 202 143 2798

Zodpovedný pracovník – funkcia:
Mgr. Katarína Balážová

Čl. II. Predmet zmluvy
Zbierkový predmet – názov, výstava - opis: Mláďatá - 16 panelov 90 x130 cm ,závesný systém banner-Fix,
zaklápacie lišty na vrchnom a spodnom okraji
Prírastkové číslo:

Evidenčné číslo:

Cena:

24,00 €

Výška poistného:

Čl. III. Účel výpožičky
Výstavné účely

Čl. IV. Doba výpožičky
Od: 26. 02. 2019

Do: 11. 10. 2019

Čl. V. Podmienky výpožičky
Vypožičiavateľ sa zaväzuje:
1. Predmet zmluvy užívať v súlade s čl. III. a IV. tejto zmluvy.
2. Vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene, poškodeniu, alebo
zničeniu predmetu zmluvy.
3. Poistiť predmet zmluvy počas celej doby výpožičky podľa poistnej hodnoty určenej požičiavateľom.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vrátiť predmet zmluvy bez zásahu, opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak.
Vzniknuté škody pri užívaní predmetu uhradiť v plnom rozsahu.
Pod záberom bude uvedené – Fotoarchív SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.
Zapožičané výstavy v médiách prezentovať pod hlavičkou múzea SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.
Textovú časť panelov je možné využiť len po súhlase vlastníka výstavy (SMOPaJ).
Vypožičiavateľ sa zaväzuje spoločne s premetom výpožičky uhradiť služby spojené s prípravou a to
vyskladnenie výstavy na vypožičanie, balenie výstavy, odovzdanie a prebratie výstavy pracovníkom
SMOPaJ.
Čl. VI. Platobné podmienky a spôsob úhrady

1.

Za užívanie predmetu výpožičky vypožičiavateľ neplatí žiadnu odplatu, je však povinný uhradiť náklady
spojené s prípravou výstavy na účel vypožičania. Poplatok za služby spojené s požičaním výstavy
a zbierkových predmetov je stanovený podľa Katalógu putovných výstav na rok 2017 odsek „Podmienky
zapožičania výstav“ vo výške / 24,00 €.
2. Poplatok bude uhradený na účet múzea na základe faktúry.

Čl. VII. Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalšími ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy sa budú riešiť podľa
Zákona NR SR č. 218 / 96 Z. z. o rozhodovacom konaní v platnom znení.
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len písomnou formou oboch zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho 1 vyhotovenie pre každú stranu.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto zmluvy o povinne zverejňovanú zmluvu
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 21. 02. 2019

Požičiavateľ:

Vypožičiavateľ:

Príloha č. 1

Protokol o prebratí vypožičaných predmetov
na základe Zmluvy o výpožičke č. 05/19 zo dňa 21. 02. 2019
Vypožičané predmety
odovzdal:

Vypožičané predmety
prevzal:

Stav odovzdaných
predmetov:

Stav odovzdaných
predmetov:

Dátum:

Dátum:

Podpis:

Podpis:

Príloha č. 2

Protokol o vrátení vypožičaných predmetov
na základe Zmluvy o výpožičke č. 05/19 zo dňa 21. 02. 2019
Vypožičané predmety
odovzdal:

Vypožičané predmety
prevzal:

Stav odovzdaných
predmetov:

Stav odovzdaných
predmetov:

Dátum:

Dátum:

Podpis:

Podpis:

Príloha č. 3

