Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
č. ........................
uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, § 12 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov a § 13 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
Zmluvné strany
Požičiavateľ:
Sídlo:
Štatutár. orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba vo veciach
realizácie zmluvy:
Kontaktná osoba v
zmluvných veciach:

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského č. 1, 036 01 Martin
Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka
štátna rozpočtová organizácia
36138517
2021537199
SK2021537199 – reg. podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Štátna pokladnica
SK60 8180 0000 0070 0007 1804
Ing. Dana Jesenská, e-mail: dana.jesenska@snk.sk,
t. č.: +421 43 2451 604
JUDr. Lucia Škerdová, e-mail: lucia.skerova@snk.sk,
t. č.: +421 43 2451 608

(ďalej len „požičiavateľ“)
a
Vypožičiavateľ:
Sídlo:
Štatutár. orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba vo veciach
realizácie zmluvy:
Kontaktná osoba v
zmluvných veciach:

Turčianska galéria v Martine
Daxnerova 2, 036 01 Martin
Ing. Zuzana Ivanová, riaditeľka
príspevková organizácia samosprávneho kraja
36145327
2020598327
Štátna pokladnica
SK92 8180 0000 0070 0048 1635
Mgr. Adam Galko, e-mail: galko@vuczilina.sk, t.c.:045/422 4448
Ing. Zuzana Ivanová, e-mail: zuzana.ivanova@vuczilina.sk;
t.č.: 0905 524 938

(ďalej len „vypožičiavateľ“)
(spolu aj ako „zmluvné strany“)
PREAMBULA
Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú
sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv
na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať
následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Požičiavateľ sa zaväzuje vypožičať bezodplatne vypožičiavateľovi na dočasné užívanie zbierkové
predmety zo zbierkového fondu Slovenskej národnej knižnice – Literárneho múzea v počte 6
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kusov (ďalej len „predmet výpožičky“), ktoré sú špecifikované v prílohe č.1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že predmet výpožičky je spôsobilý na dočasné užívanie na účel podľa
článku II. tejto zmluvy.
Článok II.
Účel výpožičky
1. Predmet výpožičky, špecifikovaný v článku II. bode 1 a v prílohe č. 1 tejto zmluvy sa vypožičiava
za účelom sprístupnenia a vystavenia v rámci výstavného projektu (výstavy) Ladislav Záborský:
Nebo - Závažná realita, ktorý sa bude konať v priestoroch Turčianskej galérie v Martine,
Daxnerova 2, 036 01 Martin.
2. Zmena účelu je prípustná len po predchádzajúcom písomnom súhlase požičiavateľa na zmenu
účelu výpožičky.

1.

2.
3.

4.

5.

Článok III.
Doba výpožičky
Zmluvné strany sa dohodli na čas trvania výpožičky na dobu určitú, a to na obdobie od
22.04.2021 do 31.07.2021.
Zmluvné strany sa dohodli, že predmet výpožičky bude vypožičiavateľovi odovzdaný dňa
22.04.2021, najskôr však v deň účinnosti tejto zmluvy.
Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu výpožičky pred skončením doby
výpožičky, ak ho potrebuje na svoje účely alebo ak ho vypožičiavateľ užíva v rozpore s účelom
vypožičania, uvedeným v článku II. tejto zmluvy, a to do 14 dní od doručenia oznámenia o vrátení
predmetu výpožičky.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť pred uplynutím jej doby trvania podľa
bodu 1. tohto článku vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán o skončení výpožičky, a to
ku dňu, ktorý bude v tejto dohode uvedený.
Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky požičiavateľovi najneskôr v posledný deň
výpožičky.

Článok IV.
Podmienky výpožičky
1. Požičiavateľ je povinný odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave spôsobilom na
dohodnutý účel vypožičania a včas.
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky užívať súlade s článkom II. až IV tejto zmluvy.
3. Vypožičiavateľ je povinný:
a) vykonať a zabezpečiť všestranné bezpečnostné opatrenia pri premiestňovaní a dočasnom
odbornom umiestnení a sprístupňovaní tak, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, zámene,
strate alebo odcudzeniu predmetu výpožičky,
b) premiestňovať predmet výpožičky do miesta jeho dočasného užívania podľa článku II. bodu 1.
tejto zmluvy zabalený v ochrannom obale,
c) vykonať inštaláciu a deinštaláciu predmetu výpožičky výhradne odborne spôsobilou osobou,
d) poistiť predmet výpožičky počas celej doby výpožičky podľa poistnej hodnoty určenej
požičiavateľom v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Originál alebo kópiu poistnej zmluvy je
vypožičiavateľ povinný predložiť najneskôr pri preberaní predmetu výpožičky na jeho
premiestnenie. V prípade nepredloženia originálu alebo kópie poistnej zmluvy si požičiavateľ
vyhradzuje právo predmet výpožičky nevydať,
e) zabezpečiť optimálne klimatické podmienky (hodnota teploty ovzdušia v rozmedzí 18-22 °C a
vlhkosť v rozmedzí 45 - 55%), svetelné podmienky (zabrániť prístupu denného svetla, umelé
osvetlenie do 50 Luxov, nesvietiť svetlom priamo na dielo) a bezpečnostné podmienky (denná
a nočná ochrana) v priestore dočasného užívania predmetu výpožičky,
f) zabezpečiť ochranu údajov, týkajúcich sa dočasného uloženia a manipulácie s predmetom
výpožičky,
g) zamedziť nedovolenej manipulácii s predmetom výpožičky neoprávnenými osobami,
h) zamedziť zmenám a zásahom za účelom upevnenia nápisu na predmete výpožičky, napr.
prilepovanie a pod.,
i) vrátiť predmet výpožičky bez konzervátorských, preparátorských a reštauračných zásahov, ak
nebolo vopred písomne dohodnuté inak,
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oznámiť požičiavateľovi každú zmenu, ohrozenie, poškodenie alebo stratu predmetu
výpožičky,
k) v prípade, ak hrozí vznik škody, je povinný uskutočniť ihneď nevyhnutné opatrenia na
zabránenie vzniku škôd, príp. ak ku škode došlo, zistiť, resp. objasniť príčinu poškodenia,
pôvodcu a výšku vzniknutej škody,
l) uvádzať pri predmete výpožičky označenie jeho pôvodu, a to: Slovenská národná knižnica.
4. Ak má vypožičiavateľ uzatvorenú všeobecnú poistnú zmluvu na svoj majetok, ktorej poistné
krytie zahŕňa aj predmety kultúrnej hodnoty a zbierkové predmety vypožičané od iných
právnických osôb a fyzických osôb, predloží požičiavateľovi kópiu tejto zmluvy k nahliadnutiu
pri odovzdaní predmetu výpožičky do užívania vypožičiavateľovi.
5. Vypožičiavateľ zodpovedá požičiavateľovi za všetky vzniknuté škody (krádež, stratu, zničenie
a za iné poškodenie predmetu výpožičky), ktoré vznikli na predmete výpožičky počas doby
výpožičky. Ak dôjde k poškodeniu alebo znehodnoteniu predmetu výpožičky, je vypožičiavateľ
povinný uhradiť škodu. Náhrada škody pozostáva z nákladov na reštaurovanie a z príslušnej
hodnoty predmetu výpožičky uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy a môže dosiahnuť maximálne
výšku stanovenej poistnej sumy. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia predmetu výpožičky
je vypožičiavateľ povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške. Poškodený predmet výpožičky
ostáva majetkom požičiavateľa.
6. Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa podľa bodu 1. a 2. tohto článku plynú odovzdaním a
prevzatím predmetu výpožičky na základe potvrdenia protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu
výpožičky na dočasné užívanie, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy a končia vrátením na základe
potvrdenia protokolu o vrátení predmetu výpožičky, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
j)

Článok V.
Osobitné ustanovenia
1. Požičiavateľ je kedykoľvek oprávnený bez ujmy na svojich prípadných ďalších nárokoch voči
vypožičiavateľovi vyžiadať si predmet výpožičky zo závažných dôvodov späť. Závažnými
dôvodmi sú najmä :
a) každé porušenie povinností vypožičiavateľa vyplývajúce z tejto zmluvy,
b) každé ohrozenie alebo zanedbanie starostlivosti vypožičiavateľa,
c) každé použitie v rozpore so zmluvou, najmä postúpenie predmetu výpožičky tretím osobám.
2. Vypožičiavateľ znáša náklady na predčasnú prepravu predmetu výpožičky z dôvodov uvedených
v bode 1. tohto článku späť požičiavateľovi v plnom rozsahu.
3. Vypožičiavateľ prehlasuje, že zabezpečí priestory dočasného užívania predmetu výpožičky
bezpečnostným systémom zabraňujúcim odcudzenie, poškodenie alebo nedovolenú manipuláciu
s predmetom výpožičky.
4. Všetky náklady súvisiace s prepravou predmetu výpožičky od požičiavateľa k vypožičiavateľovi
a späť znáša v plnom rozsahu vypožičiavateľ.
5. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky do nájmu, podnájmu alebo
výpožičky tretím osobám. Ak vypožičiavateľ prenechá predmet výpožičky do nájmu, podnájmu
alebo výpožičky, je takáto zmluva neplatná.
6. Vypožičiavateľ zodpovedá za celú dobu trvania tejto zmluvy za dodržiavanie autorských práv
viažucich sa k predmetu výpožičky.

1.
2.

3.

4.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len formou očíslovaných písomných dodatkov,
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú priamo upravené v tejto zmluve, sa riadia
príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, ako aj ďalšími
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto
zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, ak sa strany
nedohodnú, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť riešenie sporu na príslušný súd na území
Slovenskej republiky.
Písomnosti v zmysle tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto
zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia
prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia
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5.
6.

7.

8.
9.

10.

zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného
doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa
adresát o tom nedozvie.
Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s §
47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle §
5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR a súhlasia s jej zverejnením v plnom rozsahu.
V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo
nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie je
dotknutý ostatný obsah tejto zmluvy. Príslušné ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a
účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojím významom a účelom najbližšie.
Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých
požičiavateľ dostane tri rovnopisy a vypožičiavateľ dostane dva rovnopisy.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Zoznam zbierkových predmetov SNK
Príloha č. 2 - Protokol o odovzdaní a prevzatí zbierkových predmetov na dočasné užívanie
Príloha č. 3 - Protokol o vrátení dočasne užívaných zbierkových predmetov
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, rozumejú jej, a na znak súhlasu
ju vlastnoručne podpisujú.

Za požičiavateľa:

Za vypožičiavateľa:

V Martine, dňa 20.04.2021

V Martine, dňa 14.04.2021

...................v.r..................................

................ v.r..........................

Ing. Katarína Krištofová, PhD.
generálna riaditeľka

Ing. Zuzana Ivanová
riaditeľka
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