ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 2/2017
(ďalej len „zmluva“)
Požičiavateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zriaďovateľ:

Turčianska galéria v Martine
Daxnerova 2, 036 01 Martin
Ing. Alexandra Rybárová, riaditeľka
Žilinský samosprávny kraj
Zriaďovacia listina č. 2002/72 zo dňa 01.04.2002
331 – príspevková organizácia

Právna forma:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
36145327
DIČ:
2020598327
Telefón:
(ďalej len „ požičiavateľ“ alebo „zmluvná strana“)
a
Vypožičiavateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zriaďovateľ:

Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Hviezdoslavovo námestie 11
026 01 Dolný Kubín
PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka
Žilinský samosprávny kraj
Zriaďovacia listina č. 2002/71 zo dňa 01.04.2002
331 – príspevková organizácia
36145050
2021442071 / neplatič DPH /

Právna forma:
IČO:
DIČ:
Banka:
Účet:
Osoba oprávnená konať
vo veciach realizácie
zmluvy:
PhDr. Eva Ľuptáková
Funkcia:
riaditeľka Oravskej galérie v Dolnom Kubíne
(ďalej len „vypožičiavateľ“ alebo „zmluvná strana“)

uzatvárajú podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka Zmluvu o výpožičke zbierkových predmetov
s nasledovným obsahom:
Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Požičiavateľ požičiava bezplatne vypožičiavateľovi zbierkové predmety (diela) v počte: 2 ks, ktoré
sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 - Zoznam zbierkových predmetov, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy (ďalej v texte zmluvy aj označenie „predmet výpožičky“).
Čl. II.
Účel výpožičky
Predmet výpožičky – zbierkové predmety (diela) sa vypožičiavajú na výstavu za účelom ich
verejného vystavenia
s názvom:
Milan Paštéka – Dimenzia ticha
s miestom realizácie: Oravská galéria v Dolnom Kubíne
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konanej v dňoch:

25.01.2018 – 08.04.2018

2. Zmena účelu výpožičky je neprípustná.
Čl. III.
Odovzdanie, prevzatie, preprava, poistenie predmetu výpožičky
1. Požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi predmet výpožičky nepoškodený a spôsobilý na dočasné
užívanie pre účel dohodnutý v tejto zmluve.
2. Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky zmluvné strany potvrdia protokolárnym zápisom pri
odovzdaní a preberaní zbierkových predmetov na tlačive, ktoré je v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s prepravou a poistením predmetu výpožičky, ako
i náklady na údržbu a opravy predmetu výpožičky z akéhokoľvek dôvodu znáša v plnom rozsahu
a výške vypožičiavateľ.
Čl. IV.
Doba trvania výpožičky a skončenie
1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky od 13. 12. 2017 do 08.04. 2018
2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky bezodkladne po skončení výpožičky.
Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky prevziať od požičiavateľa v sídle požičiavateľa a na
svoje náklady odviezť. Vypožičiavateľ svoju povinnosť vrátiť predmet výpožičky splní odovzdaním
predmetu výpožičky požičiavateľovi na adresu sídla požičiavateľa, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
3. V prípade, že dôjde k predĺženiu výstavy, na účely ktorej bola táto zmluva uzatvorená,
vypožičiavateľ môže písomne požiadať požičiavateľa o vyhotovenie dodatku k tejto zmluve s cieľom
predĺžiť dobu výpožičky. Žiadosť o vyhotovenie dodatku k tejto zmluve je vypožičiavateľ povinný
zaslať požičiavateľovi najneskôr dva týždne pred uplynutím dojednanej doby výpožičky. Na základe
tejto žiadosti má požičiavateľ právo, nie však povinnosť, dobu výpožičky predĺžiť, avšak odmietnuť
predĺženie výpožičky môže len zo závažných dôvodov.
Čl. V.
Ostatné podmienky výpožičky
1.
Vypožičiavateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa s predmetom
výpožičky akýmkoľvek spôsobom disponovať, tento premiestňovať alebo ho ďalej prenajímať, resp.
požičiavať ďalším osobám.
2.
Vypožičiavateľ môže zabezpečiť čistenie diel, inak je povinný údržbu predmetu výpožičky
vykonať požičiavateľ.
3.
Vypožičiavateľ je povinný oznámiť požičiavateľovi bezodkladne každú zmenu, ohrozenie,
poškodenie, zničenie alebo stratu, odcudzenie predmetu výpožičky. Vypožičiavateľ je povinný
v prípade, že na predmete výpožičky hrozí škoda, vykonať nevyhnutné opatrenia na zabránenie vzniku
škôd.
4.
Vypožičiavateľ nezodpovedá požičiavateľovi za škody (krádež, stratu, zničenie a za iné
poškodenia), ktoré vznikli na predmete výpožičky zavinením tretích osôb. Nebezpečenstvo straty,
odcudzenia, zničenia alebo poškodenia predmetu výpožičky, ako i náhodnej skazy a náhodného
zhoršenia predmetu výpožičky znáša v plnom rozsahu požičiavateľ.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sa uskutočnia formou
písomných dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
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3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva
nadobúda nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle požičiavateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že právom, ktorým sa spravujú ich vzájomné záväzkové vzťahy
vyplývajúce z tejto zmluvy je výlučne právo slovenské Práva a povinnosti výslovne neupravené
touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov a ostatných platných predpisov platných v Slovenskej
republike.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných
ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré
zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, 1 ks pre požičiavateľa, 1 ks
pre vypožičiavateľa.
7. Osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany
a zaväzovať zmluvnú stranu svojim podpisom. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu
s obsahom zmluvy ju vlastnoručne podpisujú.
8. Súčasťou Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov je:
Príloha č. 1 – Zoznam zbierkových predmetov (diel), ktoré tvoria predmet výpožičky
Príloha č. 2 – Protokol o odovzdaní a prevzatí zbierkových predmetov (diel), ktoré tvoria predmet
výpožičky
V Martine, 13. 12. 2017

V Dolnom Kubíne, 13. 12. 2017

Požičiavateľ: Turčianska galéria v Martine

Vypožičiavateľ: Oravská galéria v Dolnom
Kubíne

....................................................
Ing. Alexandra Rybárová
riaditeľka Turčianskej galérie v Martine

..................................................
PhDr. Eva Ľuptáková
riaditeľka Oravskej galérie v Dolnom Kubíne
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Príloha č. 2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2017
PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ ZBIERKOVÝCH PREDMETOV (DIEL)
k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.2/2017 zo dňa 13. 12. 2017 uzavretou medzi:
Turčianskou galériou v Martine
(ako požičiavateľ)
a
Oravskou galériou v Dolnom Kubíne
(ako vypožičiavateľ)
za účelom:

konanej v dňoch:

verejného vystavenia na výstave v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne
pod názvom Milan Paštéka – Dimenzia ticha
25.01.2018 – 08.04.2018

Dňa 13. 12. 2017 požičiavateľ odovzdáva a vypožičiavateľ preberá zbierkové predmety (diela) podľa Zoznamu
zbierkových predmetov uvedených v prílohe č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov v celkovom
počte 2 ks a to v stave nepoškodenom a spôsobilé na užívanie pre dohodnutý účel.
Za požičiavateľa odovzdal: (meno, priezvisko, funkcia)
Za vypožičiavateľa prevzal: (meno, priezvisko, funkcia)

Miesto a dátum odovzdania a prevzatia: Turčianska galéria v Martine
V Martine, 13.12.2017

.......................................................
pečiatka a podpis za požičiavateľa

.......................................................................
pečiatka a podpis za vypožičiavateľa

Vrátenie zbierkových predmetov (diel):
Dňa .............................vypožičiavateľ odovzdáva a požičiavateľ preberá zbierkové predmety (diela) podľa
Zoznamu zbierkových predmetov (diel) uvedených v prílohe č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov
v celkovom počte 2 ks a to v stave nepoškodenom.
Za vypožičiavateľa odovzdal: (meno, priezvisko, funkcia) ..................................................................
Za požičiavateľa prevzal: (meno, priezvisko, funkcia) .........................................................................
Miesto a dátum odovzdania a prevzatia: ..............................................................................................

...................................................................
pečiatka a podpis za požičiavateľa

..............................................................
pečiatka a podpis za vypožičiavateľa
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Príloha č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2017
Zoznam zbierkových predmetov (diel)

P.č.

Predmet

inv.č.

prír. č.

1.

Milan Paštéka - Kohút

O 84

587/85

1

1000 €

2.

Milan Paštéka - Zima

O 124

586/85

1

1000 €
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Počet ks

Poistná hodnota

