
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV  
č. 05/2018 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Požičiavateľ:   Turčianska galéria v Martine 
Sídlo:    Daxnerova 2, 036 01 Martin 
Zastúpený:    Ing. Alexandra Rybárová, riaditeľka TG 
Číslo účtu:     Bankové spojenie:     
IČO:    36145327 
DIČ:    2020598327 
Telefón:   043/4224448 
Zamestnanec oprávnený  
vydať diela pri realizácii  
zmluvy:    Eva Mužilová, správca depozitu 
Vznik:  podľa zriaďovacej listiny vydanej Žilinským samosprávnym 

krajom č. 2002/72 zo dňa 1. 4. 2002 
Zriaďovateľ:    Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 
(ďalej len  „ požičiavateľ“) 
 
 
Vypožičiavateľ:  Turčianska galérie v Martine 
Sídlo:    Daxnerova 2, 036 01 Martin 
Zastúpený:   Ing. Alexandra Rybárová, riaditeľka TG 
(ďalej len  „ vypožičiavateľ“) 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Požičiavateľ požičiava diela v počte:  3 ks, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe 

č. 1 - Zoznam zbierkových predmetov (diel), ktorý tvorí neoddeliteľnú  súčasť tejto 
zmluvy (ďalej v texte zmluvy aj označenie „predmet výpožičky“). 

2. Predmet výpožičky je vlastníctvom Žilinského samosprávneho kraja, ktorý ho zveril 
do správy: Turčianskej galérie v Martine a tento majetkový vzťah zostáva zachovaný 
aj počas celej doby trvania tejto zmluvy.  

 
Čl. II. 

Účel výpožičky 
 

1. Predmet výpožičky - diela sa vypožičiavajú za účelom fotografovania do 
pripravovanej knihy o Jozefovi Cillerovi. O fotografie požiadala pani profesorka 
Inštitorisová. Fotografovanie prebehne v Turčianskej galérií, na adrese Turčianska 
galéria v Martine, Daxnerova 2, 036 01 Martin termíne od 22. 6. 2018. Diela sa 
požičiavajú na dobu určitú, do 22. 6. 2018. 

2. Zmena účelu výpožičky je neprípustná. 
 

Čl. III. 
Odovzdanie, prevzatie, preprava, poistenie predmetu výpožičky 

 
1. Požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi predmet výpožičky nepoškodený pre účel 

dohodnutý v tejto zmluve. 
2. Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky zmluvné strany potvrdia protokolárnym 

zápisom pri odovzdaní a preberaní zbierkových predmetov (diel) – tlačivo v prílohe č. 



2 tejto zmluvy.  
 
 

Čl. IV. 
Doba trvania výpožičky a skončenie 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky na dobu určitú, do 22. 6. 2018 

 
 

Čl. V. 
Ostatné podmienky výpožičky 

 
1. Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť ochranu a starostlivosť o predmet výpožičky 

v súlade so  zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a  zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

 
Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania. 
2. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, 1 ks pre požičiavateľa, 

1 ks pre vypožičiavateľa. 
3. 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.  

4. Súčasťou Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov je: 
Príloha č. 1 – Zoznam zbierkových predmetov (diel) 
Príloha č. 2 – Protokol o odovzdaní a prevzatí  zbierkových predmetov (diel). 

 
 
V Martine, dňa 22. 6. 2018  

 
 
  v.r.       v.r. 
.............................................................                  .........................................................   
Eva Mužilová, správca depozitu TG                 Ing. Alexandra Rybárová, riaditeľka TG                                         
                požičiavateľ                                                             vypožičiavateľ 


