ZMLUVA

O VÝPOŽIČKE
č. 5/2017

uzatvorená podľa par. 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Cl. I.
Zmluvné strany
Požičiavateľ:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
Zástupca oprávnený konať
vo veciach zmluvných:
IČO:
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach realizácie zmluvy:
Funkcia:
Zriadenie

Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Mgr. JozeťUrminský
Františkánske nám.č.l, 920 01 Hlohovec

Vypožičiavateľ:
Sídlo:
Zástupca oprávnený konať
vo veciach zmluvných:
IČO:
DIČ:
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach realizácie zmluvy:
Funkcia:

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
919 28 Bučany 108

Mgr. JozeťUrminský
360 869 75
Mgr. Peter Novosedlík
historik
Zriaďovacia listina M K SR 1062/2002-1 v
znení rozhodnutia M K SR č. MK-1792/20021 a č,. MK-299/2004-1

Ing. Kamil Vidlička, riaditeľ
42159920
2022912023
Mgr. Dagmar "Nováková
odborná referentka

Cl. II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je výpožička zbierkového predmetu /zbierkových predmetov/ podľa
prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy zo zbierok histórie.
Predmet zmluvy je nepoškodený a spôsobilý na dočasné užívanie pre účel podľa Cl. III. tejto
zmluvy.

ČI. III.
Účel výpožičky
Zbierkové predmety sa vypožičiavajú za účelom: výstavným
Zmena účelu je neprípustná.

- 2ČI. IV.
Doba výpožičky
1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 20.10.2017 do 30.04.2018
2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet zmluvy v posledný deň výpožičky.
3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu zmluvy pred skončením
doby výpožičky, ak ho potrebuje pre svoje účely, alebo ho vypožičiavateľ užíva v rozpore s ČI.
III. a V. tejto zmluvy.
ČI. V.
Podmienky výpožičky
Vypožičiavateľ sa zaväzuje:
1. Predmet zmluvy užívať v súlade s ČI.III. a IV. tejto zmluvy.
2. Vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene,
poškodeniu alebo zničeniu predmetu zmluvy a zabezpečiť primerané klimatické
podmienky.
3. Poistiť predmet zmluvy počas celej doby výpožičky, podľa poistnej hodnoty určenej
požičiavateľom.
4. Vrátiť predmet zmluvy bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak.
5. Vzniknuté škody pri užívaní predmetu zmluvy uhradiť v plnom rozsahu.
ČI. V I .
Spoločné a záverečné ustanovenie
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. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve, je požičiavateľ oprávnený
vypožičanie vecí zrušiť s okamžitou platnosťou.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy
sa budú riešiť podľa Zákona N R SR č. 218/96 Z.z. o rozhodcovskom konaní
v platnom znení.
4. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len písomnou formou oboch zmluvných
strán.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú
stranu.
6. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
V Hlohovci, dňa 20. októbra 2017
j z e u m v Hlohovci
Františkánske námestie 1 /
920 01 Hlohovec
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požičiavateľ

Kultúrno-spoločenské centrum

BUČANY
919 28 Bučany 108
/ /
//M~

vypožičiavateľ

PRÍLOHA
Zmluvy o výpožičke č. 5/2017

1. 738/72
2. 139/93

H-732
H-7995

3. 29/05
4. 101/07

H-8756
H-8839

Kalamár
Zemepisný atlas pre stredné a
odborné školy, 1937
Školské pomôcky-vývesné tabuľky (20.st.)
Drevený peračník (23x5,3x2 cm)

1
1

20,-€
20,-€

4
1

40,-€
20,-€

Protokol
o odovzdaní zbierkových predmetov na dočasné užívanie
podľa Zmluvy o výpožičke č. 5/2017 zo dňa 20.10.2017.

I.

Požičiavateľ:
Sídlo:
Zodpovedný zamestnanec oprávnený
konať vo veci výpožičky:
Funkcia:

Vlastivedné múzeum
Františkánske nám.č.l, 920 01 Hlohovec

Vypožičiavateľ:
Sídlo:
Zodpovedný zamestnanec oprávnený
konať vo veci výpožičky:
Funkcia:

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
919 28 Bučany 108

Mgr. Peter Novosedlík
historik

Mgr. Dagmar Nováková
odborná referntka

II.
Stav predmetov

Požičiavateľ zbierkových predmetov odovzdáva a vypožičiavateľ zbierkových predmetov
preberá do dočasného užívania zbierkový predmet v počte 7 ks podľa prílohy a podľa
článku I I . bod 1 zmluvy v dobrom stave.

V Hlohovci, dňa 20. októbra 2017

Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Františkánske námestie 1
920 01 Hlohovec
ICO: 36086975 DIČ: 2021423767

Kultúrno-spoloáénské centrun
BUGANYy
919 2gBučar

r.V..V...

za požičiavateľa

za yypožičiavateľa

