Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov
číslo 123/2022
uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, Zákona o múzeách
a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty č. 206/2009 v znení neskorších
predpisov
a Výnosu
MK
SR
č.
MK-2544/2015-110/11648
o podrobnostiach
vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov
kultúrnej hodnoty
čl. I Zmluvné strany
1. Požičiavateľ:
adresa:
štatutárny zástupca:
telefón:
e-mail:
bankové spojenie:
IČO:
zodpovedný pracovník:
funkcia:

Stredoslovenské múzeum
Námestie SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica
PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ
048/412 58 96
ssm@ssmuzeum.sk
SK72 8180 0000 0070 0039 5956
35984953
Ing. Renáta Kapustová
zoológ

(ďalej len „požičiavateľ“ alebo „zmluvná strana“)

2. Vypožičiavateľ:
adresa:
právna forma:
štatutárny zástupca:
sídlo:
zástupca oprávnený
konať vo veciach zmluvy:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
kontakty:
zodpovedný pracovník:
funkcia:

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
príspevková organizácia
Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka múzea
Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
Bc. Táňa Stašiková, t.stasikova@muzeumspisa.com
312 979 27
202 143 2798
Štátna pokladnica
SK6081800000007000184518
prirodovedne@muzeumspisa.com, 053/442 37 57
Mgr. Tatiana Gondová
zoológ

(ďalej len „vypožičiavateľ“ alebo „zmluvná strana“)
čl. II Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je výpožička predmetov nezbierkovej povahy (ďalej len „vecí“)
z výstavného projektu Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici (ďalej len SSM)
v počte 12 (slovom dvanásť) podľa zoznamu v Prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.
2. Požičiavateľ prehlasuje, že je oprávnený s vecami nakladať v zmysle tejto zmluvy
a veci sú spôsobilé na užívanie podľa čl. III bod 1 tejto zmluvy.

čl. III Účel výpožičky
1. Veci sa vypožičiavajú za účelom prezentácie na výstave Kamufláž inštalovanej
v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi od 01.04.2022 – 31.05.2023.
2. Zmena účelu je neprípustná.
čl. IV Doba výpožičky
1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 01.04.2022 – 31.05.2023.
2. Vypožičiavateľ je povinný výstavu prevziať v sídle požičiavateľa v prvý deň výpožičky
a vrátiť do posledného dňa výpožičky na vlastné útraty osobne zodpovedným
pracovníkom podľa čl. I ods. 2 veci v pôvodnom stave do posledného dňa výpožičky.
3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie vecí pred skončením doby
výpožičky, ak ho potrebuje pre svoje účely alebo ho vypožičiavateľ užíva v rozpore s čl.
III a V tejto zmluvy.
čl. V Podmienky výpožičky
1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať veci v súlade s článkom III a IV tejto zmluvy.
2. Vypožičiavateľ je povinný:
a) Vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene,
poškodeniu alebo zničeniu vecí.
b) Zabezpečiť primerané klimatické podmienky v priestore dočasného užívania vecí.
c) Bezodkladne informovať SSM, ak by došlo k porušeniu podmienok uvedených
v čl. V ods. 2 b tejto zmluvy.
d) Vzniknuté škody pri užívaní vecí bezodkladne ohlásiť požičiavateľovi a výšku škody
určenú požičiavateľom uhradiť v plnom rozsahu do troch mesiacov z vlastných
prostriedkov.
e) Uvádzať, že veci pochádzajú zo zbierok Stredoslovenského múzea.
f) Vrátiť veci v pôvodnom stave bez zásahu opravy alebo úpravy.
3. Vypožičiavateľ nesmie realizovať na veciach žiadne reštaurátorské práce ani žiadne
zmeny a zásahy za účelom pripevnenia nápisu.
4. Vypožičiavateľ je oprávnený vyhotoviť rozmnoženiny veci na účely propagácie
v zmysle § 57 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Forma propagácie bude
odsúhlasená Požičiavateľom.
5. Vypožičiavateľ zodpovedá za dodržiavanie autorských práv.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s prepravou a poistením vecí, vrátane
nákladov na sprievod počas prepravy zástupcami požičiavateľa, ak to požičiavateľ
bude považovať za nevyhnutné, znáša v plnom rozsahu a výške vypožičiavateľ.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ je povinný poistiť veci počas prepravy
tam aj späť na vlastné náklady voči všetkým rizikám. Pri uzatvorení poistnej zmluvy je
vypožičiavateľ povinný vychádzať z poistných súm uvedených požičiavateľom
v zozname uvedenom vo výpožičnej zmluve.
8. Odovzdanie a prevzatie vecí potvrdia zmluvné strany podpisom Protokolu o odovzdaní
predmetu výpožičky – Príloha 2 a Protokolu o vrátení predmetu výpožičky – Príloha 3
tejto zmluvy, ktoré sú súčasťou zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov.
Čl. VI Cena plnenia a platobné podmienky
1.

Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhradiť požičiavateľovi náklady spojené s organizačnotechnickým zabezpečením vypožičania predmetov nezbierkovej povahy v celkovej sume
200 EUR (slovom dvesto eur).

2.
3.
4.

5.

Podmienkou vypožičania je uverejnenie informácií v znení:
a) Výstava je realizovaná v spolupráci so Stredoslovenským múzeom aj s
použitím loga SSM.
b) Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výstava
reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah výstavy aj s
použitím loga Fondu na podporu umenia.
Dohodnutú cenu uhradí vypožičiavateľ požičiavateľovi bankovým prevodom na účet
najneskôr do 30 dní od podpisu zmluvy na základe vystavenej faktúry.
Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí byť písomne doručená
požičiavateľovi v jednom origináli.
V prípade, že faktúra nemá náležitosti dojednané v tejto zmluve požičiavateľ je
oprávnený faktúru vrátiť vypožičiavateľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takomto
prípade požičiavateľ nie je v omeškaní s platením a lehota na plnenie plynie až po
doručení úplnej a formálne správnej faktúry.
V prípade, ak po uhradení plnenia zmluvy dôjde k rozhodnutiu výstavu nerealizovať
a nebude možné ani zmluvne dohodnúť náhradný termín plnenia zmluvy, bude
uhradený poplatok plne vrátený vypožičiavateľovi.

Čl. VII Vyššia moc
1.
2.
3.

4.
5.

Zmluvné strany sú oslobodené od zodpovednosti za omeškanie pri plnení svojich
záväzkov, ak nastalo toto omeškanie v dôsledku vyššej moci.
Za vyššiu moc sa považujú okolnosti, ktoré vznikli po uzatvorení tejto Zmluvy nezávisle
na vôli povinnej zmluvnej strany, bránia jej v splnení jej povinností a neboli v dobe
uzatvorenia tejto Zmluvy predvídateľné.
Za vyššiu moc sa považujú najmä živelné pohromy, anomálie počasia, vojnové
a teroristické udalosti, zásadné celospoločenské, hospodárske a ekonomické zmeny,
alebo zmeny právnych predpisov, predovšetkým majúce vplyv na rozsah a kvalitu
plnenia Zmluvy. Za vyššiu moc sa považuje i výskyt takých klimatických podmienok
vyskytujúcich sa v priebehu zhotovenia predmetu Zmluvy, v dôsledku ktorých nebude
možné niektoré úkony uskutočniť v súlade s príslušnými normami alebo technologickými
predpismi.
Za vyššiu moc sa nepovažujú prekážky, ktoré vznikli v dôsledku hospodárskych
pomerov povinnej Zmluvnej strany.
Zmluvná strana, dovolávajúca sa vyššej moci, je povinná tak učiniť bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o existencii vyššej moci
dozvedela.

čl. VI Spoločné a záverečné ustanovenie
1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia podľa
§ 659 a násl. Občianskym zákonníkom 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 244/2002 Z. z. o rozhodovacom konaní v platnom
znení.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa môže meniť a dopĺňať na základe dohody
oboch zmluvných strán iba formou písomných dodatkov, ktoré nadobudnú platnosť
dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú
zmluvnú stranu.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke www.bbsk.sk (centrálny
register zmlúv BBSK) a v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
6. Osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej
strany a zaväzovať zmluvnú stranu svojím podpisom.

V Banskej Bystrici dňa .............

V Spišskej Novej Vsi dňa .............

Požičiavateľ:

Vypožičiavateľ:

.............................................

.................................................

PhDr. Marcel Pecník
riaditeľ Stredoslovenského múzea

Ing. Zuzana Krempaská
riaditeľka Múza Spiša

Príloha 1

Por. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Popis predmetov
Panel č. 1: Kamufláž
rozmery: 180 x 100 cm, materiál: dibond
Panel č. 2: My tu vlastne nie sme
rozmery: 180 x 100 cm, materiál: dibond
Panel č. 3: Optická ilúzia
rozmery: 180 x 100 cm, materiál: dibond
Panel č. 4: Čo ak sú predsa len odhalení?
rozmery: 180 x 100 cm, materiál: dibond
Panel č. 5: Čo vlastne som?
rozmery: 180 x 100 cm, materiál: dibond
Panel č. 6: Hra so svetlom a tieňom
rozmery: 180 x 100 cm, materiál: dibond
Panel č. 7: Uhádneš kto som?
rozmery: 180 x 100 cm, materiál: dibond
Interaktívna stena ku panelu č. 7 (+ 2 sady obrázkov)

Počet (ks)
1
1
1
1
1
1
1
1

Úvodný panel informačný panel k výstave
rozmery: 60 x 42 cm, materiál: dibond
Malý panel č.1: Aposematizmus
rozmery: 42 x 60 cm, materiál: dibond
Malý panel č. 2: Strč prst skrz
rozmery: 42 x 60 cm, materiál: dibond
Hra Kamufláž

1
1
1
1

Spolu

12 ks

Celková hodnota nezbierkových predmetov

1 500,00 eur

Príloha 2
Protokol o odovzdaní
predmetu výpožičky na základe Zmluvy o výpožičke č. ............... zo dňa ..................

za Stredoslovenské múzeum:

..............................................
Ing. Renáta Kapustová

V Banskej Bystrici .............................

za vypožičiavateľa:

........................................................

Príloha 3
Protokol o vrátení
predmetu výpožičky na základe Zmluvy o výpožičke č. ................ zo dňa ......................

za Stredoslovenské múzeum:

.............................................
meno, priezvisko
podpis

V Banskej Bystrici ............................

za vypožičiavateľa:

............................................
meno, priezvisko
podpis

