
Zmluva o výpožičke 
diel na výstavné účely 

č. 020/612/2021 

(ďalej len „zmluva“) 

 
Zmluvné strany 

 

Požičiavateľ:  

Meno a priezvisko: Ing. Ján Maruňák 

Adresa:  

Telefón:  

 

(ďalej len „poţičiavateľ“) 

 

a 

 

Vypožičiavateľ: Turčianska galéria v Martine 

Sídlo: Daxnerova 2, 036 01 Martin 

Zastúpená: Ing. Zuzana Ivanová 

Bankové spojenie: SK92 8180 0000 0070 0048 1635 

Štátna pokladňa 

IČO 36145327 

Telefón: 043/4224448 

Zriaďovateľ: Ţilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Ţilina 

(ďalej len „vypoţičiavateľ“) 

 

uzatvárajú podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka Zmluvu o výpoţičke predmetov na 

výstavu 

 

Čl. I. 

Predmet Zmluvy 

1. Poţičiavateľ bezplatne poţičiava vypoţičiavateľovi výtvarné dielo (Ďalej len „dielo“) 

v počte  2 ks, podľa zoznamu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 

1, vypoţičiavateľ je povinný uţívať dielo v súlade s účelom dohodnutým v tejto zmluve. 

 

Čl. II. 

Účel výpožičky 

1. Predmet výpoţičky – diela sa vypoţičiavajú za účelom výstavy: Ladislav Záborský: 

Nebo – Závažná realita, ktorá sa bude konať v Turčianskej galérii v Martine v termíne 

od 6.5.2021 do 30.6. 2021. 

 

 

Čl. III. 



Odovzdanie, prevzatie, preprava predmetu výpožičky 

1. Poţičiavateľ odovzdá vypoţičiavateľovi predmet výpoţičky nepoškodený a spôsobilý na 

dočasné uţívanie pre účel dohodnutý v tejto zmluve. 

2. Odovzdanie a prevzatie predmetu výpoţičky zmluvné strany potvrdia pri odovzdaní 

a preberaní diel. Odovzdanie a prevzatie diel je potvrdené písomne a tvorí Prílohu č. 2 tejto 

zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe náklady spojené s prepravou predmetu výpoţičky znáša 

v plnom rozsahu a výške vypoţičiavateľ. 

 

Čl. IV. 

Doba trvania výpožičky a skončenie 

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpoţičky v termíne od 16.04.2021 do 31.7.2021. 

2. Vypoţičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpoţičky najneskôr v posledný deň výpoţičky. 

3. Poţičiavateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a poţadovať vrátenie predmetu výpoţičky  

aj pred skončením dohodnutej doby výpoţičky v prípade závaţných dôvodov. Za závaţné 

dôvody sa povaţujú najmä: 

- predmet výpoţičky potrebuje poţičiavateľ pre svoje účely, 

- vypoţičiavateľ uţíva predmet výpoţičky v rozpore s dohodnutým účelom v tejto zmluve, 

- vypoţičiavateľ ohrozí alebo zanedbáva starostlivosť o predmet výpoţičky, 

- vypoţičiavateľ prenechá predmet výpoţičky tretím osobám, 

- vypoţičiavateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. 

odstúpenie od zmluvy nadobúda účinky doručením písomného oznámenia o odstúpení 

vypoţičiavateľovi. 

4. V prípade, ţe poţičiavateľ odstúpi od zmluvy a poţaduje predčasné vrátenie predmetu 

výpoţičky, náklady na predčasnú prepravu predmetu výpoţičky a jeho vrátenie 

poţičiavateľovi ako aj ostatné náklady s týmto súvisiace znáša poţičiavateľ. 

 

Čl. V. 

Ostatné podmienky výpožičky 

1. Vypoţičiavateľ je povinný zabezpečiť ochranu a starostlivosť o predmet výpoţičky. 

2. Vypoţičiavateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu poţičiavateľa 

s predmetom výpoţičky akýmkoľvek spôsobom disponovať, tento premiestňovať alebo ho 

ďalej poţičiavať ďalším osobám. 

3. Vypoţičiavateľ je povinný zabezpečiť po celú dobu výpoţičky ochranu a bezpečnosť 

predmetu výpoţičky, t.j. najmä denný dozor, nočnú ochranu, bezpečné upevnenie, dodrţanie 

klimatických podmienok inštalácie diel, t.z. v priestoroch, v ktorých budú  diela uloţené alebo 

vystavené.  

4. Vypoţičiavateľ je povinný umoţniť prístup k predmetu výpoţičky poţičiavateľovi za 

účelom poskúmania podmienok  ochrany a bezpečnosti predmetu výpoţičky (najmä: teplotu, 

vlhkosť vzduchu, intenzitu osvetlenia). ak poţičiavateľ zistí nedostatky, je oprávnený 

poţadovať od vypoţičiavateľa zabezpečiť príslušné vybavenie a odstránenie nedostatkov, 

alebo môţe odstúpiť od zmluvy a poţadovať vrátenie predmetu výpoţičky. 

5. Vypoţičiavateľ je povinný zabezpečiť inštalovanie, príp. upevňovanie predmetu výpoţičky 

len osobou k tomu určenou. 



6. Vypoţičiavateľ nesmie na predmete výpoţičky realizovať ţiadne zmeny a zásahy za 

účelom upevnenia nápisu, napr. prilepenie atď.  Na predmete výpoţičky nesmú byť 

vykonávané ţiadne reštaurátorské práce. 

7. Vypoţičiavateľ môţe uverejniť diela, prípadne ich fotografie vo filme v televízii, 

v katalógu alebo v materiáloch (pohľadnice, tlačoviny a iné) určených na propagáciu výstavy. 

8. Vypoţičiavateľ zodpovedá za dodrţanie autorských práv. 

9. Vypoţičiavateľ je povinný vopred prekonzultovať s poţičiavateľom popisy vypoţičaných 

diel. 

10. Vypoţičiavateľ zodpovedá za všetky škody (krádeţ, stratu, zničenie a za iné poškodenia), 

ktoré vznikli na predmete výpoţičky a je povinný oznámiť poţičiavateľovi bezodkladne 

kaţdú zmenu, ohrozenie, poškodenie, alebo stratu predmetu výpoţičky. V prípade straty, 

zničenia alebo odcudzenia predmetu výpoţičky je vypoţičiavateľ povinný uhradiť 

poţičiavateľovi škodu, ktorá mu vznikla. 

 

 

V Martine, dňa 15.04.2021    V Martine, dňa 15.04.2021 

 

 

Poţičiavateľ:      Vypoţičiavateľ: 

  v.r.      v.r. 

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

       Ing. Zuzana Ivanová 

       riaditeľka Turčianskej galérie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


