ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 05/2018
diel na výstavné účely
(ďalej len „zmluva“)

Požičiavateľ:

Meno a priezvisko:
Mgr. art. Miroslav Knap
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Telefonický kontakt:
E-mail:
(ďalej len „ požičiavateľ“ )

a
Vypožičiavateľ:

Turčianska galéria v Martine
Sídlo: Daxnerova 2, 036 01 Martin
Zastúpená: Ing. Alexandra Rybárová, riaditeľka
Bankové spojenie:
IČO: 36145327
DIČ: 2020598327
Telefonický kontakt:
Zriaďovateľ: ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
Oprávnení konať vo veciach realizácie zmluvy:
p. Mgr. et. Mgr. art. Nina Haverl, Peter Návoj,
(ďalej len „vypožičiavateľ“ )

uzatvárajú podľa § 659 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka Zmluvu o výpožičke diel
na výstavné účely
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Požičiavateľ požičiava bezplatne vypožičiavateľovi na výstavu s názvom Miroslav
Knap – Abeceda fantázie, diela v počte a špecifikácii podľa priloženého zoznamu
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prevzatých diel (zbierkových predmetov) - Príloha č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.
2. Diela (predmet výpožičky) je vlastníctvom požičiavateľa.
Článok II.
Účel výpožičky
1. Predmet výpožičky – predmety (diela) sa vypožičiavajú za účelom výstavy
s názvom „Miroslav Knap – Abeceda fantázie“ s miestom realizácie v Turčianskej
galérii v Martine. Trvanie výstavy od 24.05.2018 do 02.09.2018.
Článok III.
Odovzdanie, prevzatie, preprava predmetu výpožičky
1. Požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi predmet výpožičky nepoškodený
a spôsobilý na dočasné užívanie pre účel dohodnutý v tejto zmluve. Pred
preberaním diel od požičiavateľa musí byť vykonaná ohliadka všetkých diel.
Ohliadka sa vykoná u požičiavateľa za osobnej prítomnosti požičiavateľa
a vypožičiavateľa v zastúpení Mgr. et Mgr. art. Ninou Haverl a výstavného technika
Petra Návoja. Po vykonaní ohliadky všetkých diel, ktoré sú predmetom tejto zmluvy
všetkými osobami uvedenými v predchádzajúcej vete, budú vykonané písomné
záznamy o prípadných poškodeniach a vykoná sa fotodokumentácia všetkých diel.
Následne po vykonaní ohliadky, požičiavateľ má povinnosť všetky diela dôkladne
zabaliť a upozorniť na problémové časti, o ktorých musí byť vykonaný zápis. Pre
takto zaznamenané diela je potrebné zabezpečiť obzvlášť opatrné a starostlivé
zaobchádzanie a manipuláciu, aby sa zabezpečil prevoz diel v nepoškodenom
stave.
2. Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky zmluvné strany potvrdia pri odovzdaní
a preberaní diel písomným protokolom. Požičiavateľ berie na vedomie skutočnosti,
že ak umelecké diela nie je možné fyzicky skontrolovať, a ak pri následnej kontrole
pri vybaľovaní diel sa zistí poškodenie, alebo iná vada na samotnom diele, oškretý,
či inak poškodený rám, na ktoré požičiavateľ neupozornil vypožičiavateľa pri
preberaní, vypožičiavateľ za tieto poškodenia nenesie zodpovednosť.
3. Predmet výpožičky – umelecké diela požičiavateľa, sa na mieste konanej výstavy
t. j. v Turčianskej galérii v Martine rozbaľujú vždy za prítomnosti požičiavateľa,
kurátora a inštalačného technika. V prípade, že sa požičiavateľ z akéhokoľvek
dôvodu nemôže v stanovený deň osobne zúčastniť rozbaľovania predmetu
výpožičky, je potrebný písomný súhlas požičiavateľa, v ktorom uvedie, že predmet
výpožičky je možné rozbaliť u vypožičiavateľa bez jeho prítomnosti a za prípadné
škody, ktoré neboli zaznamenané pri zabaľovaní diel,
si zodpovedá sám
požičiavateľ a vypožičiavateľ za tieto poškodenia nenesie žiadnu zodpovednosť.
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4. Ak sa zmluvné strany vopred dohodli, tak náklady spojené s prepravou predmetu
výpožičky znáša v plnom rozsahu a výške vypožičiavateľ.
5. Prepravu predmetu výpožičky uskutoční vypožičiavateľ svojim motorovým vozidlom.
Požičiavateľ potvrdzuje vlastnoručným podpisom tejto zmluvy, že bol prítomný pri
uložení diel do motorového vozidla, diela boli naložené s riadnou starostlivosťou
a súhlasí s prevozom diel do sídla vypožičiavateľa.
Článok IV.
Doba trvania výpožičky a skončenie
1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v termíne od 14.05.2018 do
30.09.2018.
2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky najneskôr v posledný deň
výpožičky.
3. Požičiavateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie predmetu
výpožičky aj pred skončením dohodnutej doby výpožičky v prípade závažných
dôvodov. Za závažné dôvody sa považujú najmä ak:
a. predmet výpožičky potrebuje požičiavateľ pre svoje účely,
b. vypožičiavateľ užíva predmet výpožičky v rozpore s dohodnutým účelom v tejto
zmluve,
c. vypožičiavateľ ohrozí alebo zanedbáva starostlivosť o predmet výpožičky,
d. vypožičiavateľ prenechá predmet výpožičky tretím osobám,
e. vypožičiavateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinky doručením písomného oznámenia
o odstúpení vypožičiavateľovi.
5. V prípade, že požičiavateľ odstúpi od zmluvy a požaduje predčasné vrátenie
predmetu výpožičky, náklady na predčasnú prepravu predmetu výpožičky a ich
vrátenie požičiavateľovi ako aj ostatné náklady s týmto súvisiace znáša
vypožičiavateľ okrem bodu 3. písm. a. tohto článku.
Článok V.
Ostatné podmienky výpožičky
1. Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť ochranu, bezpečnosť a starostlivosť
o predmet výpožičky počas jeho prepravy a prezentácie.
2. Vypožičiavateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa
s predmetom výpožičky akýmkoľvek spôsobom disponovať, tento premiestňovať
alebo ho ďalej požičiavať ďalším osobám.
3. Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť po celú dobu výpožičky ochranu a bezpečnosť
predmetu výpožičky, t. j. najmä denný dozor, nočnú ochranu, bezpečné upevnenie
exponátov, dodržanie klimatických podmienok inštalácie diel, t. z. v priestoroch, v
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ktorých budú diela uložené alebo vystavené. Grafické listy a kresby nemôžu byť
bez súhlasu požičiavateľa vyberané z rámov a paspárt.
4. Vypožičiavateľ je povinný umožniť prístup k predmetu výpožičky požičiavateľovi za
účelom preskúmania podmienok ochrany a bezpečnosti predmetu výpožičky
(najmä: teplotu, vlhkosť vzduchu, intenzitu osvetlenia), ako aj bezpečnostné
zariadenia. Ak požičiavateľ zistí nedostatky, je oprávnený požadovať od
vypožičiavateľa zabezpečiť príslušné vybavenie a odstránenie nedostatkov, alebo
môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie predmetu výpožičky.
5. Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť inštalovanie, príp. upevňovanie predmetu
výpožičky len osobou, k tomuto určenou (Príloha č. 2).
6. Vypožičiavateľ nesmie na predmete výpožičky realizovať žiadne zmeny a zásahy za
účelom upevnenia nápisu, napr. prilepenie, atď. Na predmete výpožičky nesmú byť
vykonávané žiadne reštaurátorské práce.
7. Požičiavateľ vyhotoví vypožičiavateľovi digitálne reprodukcie vypožičaných diel za
účelom reprodukovania v katalógu výstavy a pre účely propagácie výstavy na
náklady vypožičiavateľa, ak o tieto vypožičiavateľ požiada.
8. Vypožičiavateľ môže uverejniť zbierkové predmety (diela), prípadne ich diapozitívy
alebo fotografie vo filme v televízii, v katalógu, alebo na propagáciu výstavy.
9. Vypožičiavateľ nesmie vyhotovovať pohľadnice, tlačoviny, diapozitívy a iné
reprodukcie vypožičaných zbierkových predmetov (diel) a je povinný zabezpečiť,
aby sa tieto nevyhotovovali ani žiadnou treťou osobou.
10. Vypožičiavateľ zodpovedá za dodržanie autorských práv.
11. Vypožičiavateľ je povinný vopred prekonzultovať s požičiavateľom popisy
vypožičaných diel.
12. Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody (krádež, stratu, zničenie a za iné
poškodenia), ktoré vznikli na predmete výpožičky v dobe od jeho prevzatia od
požičiavateľa až do času jeho vrátenia (odovzdania) požičiavateľovi. Vypožičiavateľ
je povinný oznámiť požičiavateľovi bezodkladne každú zmenu, ohrozenie,
poškodenie, alebo stratu predmetu výpožičky. V prípade straty, zničenia alebo
odcudzenia predmetu výpožičky je vypožičiavateľ povinný uhradiť požičiavateľovi
škodu, ktorá mu vznikla.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sa
uskutočnia formou písomných dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými
stranami. Všetky oznámenia a správy medzi zmluvnými stranami sa uskutočňujú
formou doporučených listov na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Účinnosť zmluva
nadobúda nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webe vypožičiavateľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že právom, ktorým sa spravujú ich vzájomné záväzkové
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4.

5.

6.
7.

vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy je výlučne slovenské právo. Práva a povinnosti
výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a ostatných platných právnych predpisov
súvisiacich s predmetom výpožičky a platných na území Slovenskej republiky.
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.
Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť
prednostne dohodou a ak k dohode nedôjde, súdnou cestou, pričom na
rozhodovanie je príslušný všeobecný súd podľa bydliska požičiavateľa.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom 1 ks obdrží požičiavateľ a 1 ks
vypožičiavateľ.
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, bez tiesne a nápadne nevýhodných
podmienok, na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Martine, dňa ...........................

v. r.
____________________________
podpis požičiavateľ
Mgr. art. Miroslav Knap

v. r.
_____________________________
podpis vypožičiavateľ
Ing. Alexandra Rybárová
riaditeľka Turčianskej galérie v Martine

v. r.
v. r.
________________________________ ________________________________
podpis osoby zodpovednej za
podpis osoby zodpovednej za
prevzatie diel od požičiavateľa
prevzatie diel od požičiavateľa
Mgr. et Mgr. art. Nina Haverl
Peter Návoj
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