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ZMLUVA 0 VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
č. OP 6 /2022

(ďalej Len „zmluva")

Zm]uvné strany :

Požičiavatel': Oravské múzeum P. 0. Hviezdoslava
Sídlo: 027 41  0ravský Podzámok č. 9
Zastúpený: PaedDr. Máriou Jagnešákovou - riaditelkou
Bankové spoj enie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK408180 0000 0070 00481213
IČO:  36145106
DIČ: 2021437913
Telefón: 043/5816119
Zamestnanec oprávnený konat' vo veciach realizácie zmluvy: PhDr. Erika Kulášová
Funkcia: etnológ
Vznik: podľa zriaďovacej listiny vydanej Žilinským samosprávnym krajom č. 2002/76
zo dňa 1.4.2002
Zriaďovatel': Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 01109 Žilina

(ďalej len „pozYjč].cri;ďŕe/" alebo ,ŕm/#vncí sŕrcJ72c} "J

a

Vypožičiavatel': Tibor Kováč

Zastúpený: Tibor Kováč
Bankové spoj enie:
Banka:
DIČ:  1021632601
IČ DPH: SK 1021632601
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy: Tibor Kováč

(ďalej len „ v}poz'z.c'z.czwrĺGJ" alebo „ z#!/#wzcÍ §ŕrcí#c} "J

Uzatvárajú  podl'a  §  659  a nasl.  Občianskeho  zákomíka  Zmluvu  o výpožičke  zbierkových
predmetov s nasledovným obsáhom:

Čl. I.
Predmet zmluvy

1. Požičiavateľ požičiava bezplatne vypožičiavateľovi :
-  zbierkové predmety: -=-
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3.oí;:ááueť:#:Zížčííymjéeh:]zatä:Štovvoéäožír]:nťks#op:äso:;:ĺ::eTouÉa4j3:,;t%ígefoD:ť±]do
správy:OravskémumúzeuP.0.Hviezdoslavaatentomajetkovývzt'ahzostávazachovanýaj
počas celej doby trvania tejto zmluvy.

Čl. II.
Účel výpožičky

1. Predmet výpožičky -zbierkové predmety sa vypožičiavajú za účelom: opravy
a reštaurovania zbierkových predmetov:

s miestom realizácie:  .
konanej v dňoch od 11.7.2022 -31.5.2023.

2. Zmena účelu výpožičky je nepn'pustná.

Čl. 111.

Odovzdanie, prevzatie, preprava, poistenie predmetu výpožičky

1.  Požičiavateľ  odovzdá  vypožičiavateľovi  predmet  výpožičky  zachovalý  a spôsobilý  na
dočasné užívanie pre účel dohodnutý v tejto zmluve.

2.  Odovzdanie  a prevzatie  predmetu  výpožičky  zmluvné  strany  potvrďa  protokolámym
zápisompriodovzdaníapreberanĺzbierkovýchpredmetov-tlačivovprĺloheč.2tejtozmluvy.

3. Požičiavateľ urč.í vypožičiavateľovi spôsob prepravy a stanoví trasu prepravy tam aj  späť,
•.,

pokial' sa zmluvné` strany ne€ohodli inák.                jt.

4.  Pokťaľ  prepravu  predmetu  výpožičky  neuskutočňuje  kuiér  požičiavatel'a,  vykoná  ju
prepravnáfirma,ktorúurčípožičiavatel',pokial'sazmluvnéstranynedohodnúinák.

5.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  näklady  spojené  s  prepravou predmetu výpožičky počas
prepravy  do  sídla  vypožičiavateľa  a  späť,  vrátane  nákladov  na  doprovod  počas  prepravy
zástupcamipožičiavateľa~znášavplnomrozsahuavýškevypožičiavatel'.

Čl. IV.
Doba trvania výpožič]qr a skončenie

1.Zmluvnéstranysadohodlinadobevýpožičkyod11.7.2022-31.5.2023.
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2.Wypožičiavatel'jepovimývrátit'predmetvýpožičkynajneskôrvposlednýdeňvýpožičky.

3.Požičiavateľjeoprávnenýodstúpiťodzmluvyapožadovaťvráteniepredmetuvýpožičkyaj
predskončeni'mdohodnutejdobyvýpožičpvprĺpadezávažnýchdôvodov.Zazávažnédôvody
sa považujú najmä, ak :

•predmetvýpožičkypotrebujepožičiavatel'presvojeúčely,
-vypožičiavatel'užívapredmetvýpožičkyvrozporesdohodnutýmúčelomvtejtozmluve,
ivypožičiavatel'ohrozĺalebozanedbávastarostlivost'opredmetvýpožičky,
~vypožičiavatel'prenechápredmetvýpožičkytretĺmosobám,
•vypožičiavatel'porušíktorúkoľvekpovimost'vyplývajúcuztejtozmluvy.

Odstúpenie  od  zmluvy  nadobúda  účinky  doručením  písormého   oznámenia  o odstúpenĺ
vypožičiavateľovi.

4.  V pn'pade,  že  požičiavateľ  odstúpi  od  zmluvy  a požaduje  predčasné  vrátenie  predmetu
výpožičky,nákladynapredčasnúprepravupredmetuvýpožičkyaichvráteniepožičiavatel'ovi
áko aj ostatné náklady s týmto súvisiace znáša vypožičiavateľ.

5.Vprĺpade,žedôjdekpredĺženiutermínuvýpožičky,naktorýbolatátozmluvauzatvorená,

ť.::|Žjčíavz|e:,n:,ôžáo31Ĺso#eož|Pčžia?aťžip#äsčťiav.atve;':o:ovvyeĽ::ovdeom;:t#dak#jtkoteJäl=:uľ:
vypožičiavatel'povimýzaslaťpožičiavatel'ovinajneskôrtritýždnepredpôvodneplánovaným
ukončením  doby  výpožičky.  Na  základe  tejto  žiadosti  má  požičiavatel'  právo,  nie  však
povimosť,dobuvýpožičkyzmeniť.Vprípade,žezmluvnéstranysadohodnúnazmenedoby

#apsoÉ:čškl:dy;gí:čdiíažvea:eel'pjoeisĽoeťirmýlup;egt=oat:ťä::íi:dodatkukzmluvezabezpeč#na

Čl. v.
Ostatné podmienlqr výpožičlq7

1.Vypožičiavateľjepovinnýzabezpečiťochranuastarostlivosťopredmetvýpožičkyvsúlade
sozákonomSNRč.38/2014,ktorýmsamenĺadopĺňazákonSNRč.206/2009Z.z.omúzeách
a galériách a o ochrme predmetov kultúmej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorši'ch predpisov.

2.    Vypožičiavateľ    nesmie    bez    predchádzajúceho    písomného    súhlasu    požičiavateľa
s predmetom výpožičky  akýmkol'vek  spôsobom  disponovať, tento  premiestňovať,  alebo  ho
ďalej prenajímať, resp. požičiavať ďalšĺm osobám.

3.  Vypožičiavatel' je  povimý  zabezpečiť  po  celú  dobu  výpožičky  ochranu  a  bezpečnost'
predmetuvýpožičky,t.j.najmädemýdozor,nočnúochranu,bezpečnéupevnenieexponátov,
dodržanie klimatických podmienok a inštalácie diel.

4.Vypožičiavateľjepovinnýmožniťpristupkpredmetuvýpožičkypožičiavatel'ovizaúčelom
preskúmaniapodmienokochranyabezpečnostipredmetuvýpožičky(najmä:teplotu,vlhkost'
vzduchu,intenzituosvetlenia),ákoajbezpečnostnézariadenia.Akpožičiavatel'zistínedostatky
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je  oprávnený  požadovať  od  vypožičiavateľa  zabezpečiť pn'slušné  vybavenie  a odstránenie
nedostatkov,álebomôžeodstúpiťodzmluvyapožadovaťvráteniepredmetuvýpožičky.

5. Vypožičiavateľ je povinný zabepečiť inštalovanie, prip. upevňovanie predmetu výpožičky
(zbierkovýchpredmetov)1enosobou,ktoréhoktomutoučilpožičiavatel',prĺp.poddohľadom
požičiavateľa, ak sa nedohodli inak.

6. Požičiavatel' vyhotoví vypožičiavateľovi diapozitĺvy, príp. fotografie vypožičaných diel za
účelom  reprodukovania  v katalógu  výstavy  a pre  účely  propagácie  výstava  na  náklady
vypožičiavatel'a, ák o tieto vypožičiavateľ požiada.

7.   Vypožičiavatel'  môže   uverejniť   zbierkové   predmety,   prĺpadne   ich  diapozitívy   alebo
fotografie   vo   filme   v   televízii,   alebo   na   iné   účely   ako   na   propagáciu   výstavy   len
s predchádzajúcim písomným súhlasom požičiavateľa.

8. Vypožičiavateľ nesmie vyhotovovať pohľadnice, tlačoviny, diapozitívy a iné reprodukcie
vypožičanýchzbierkovýchpredmetovajepovinnýzabezpečit',abysatietonevyhotovovaliani
žiadnou treťou osobou.

9. Vypožičiavatel' zodpovedá za dodržanie autorských práv.

10.  Vypožičiavateľ  je  povinný  v  katalógu,   na  plagáte,   na  pozvánke,  reprodukovaných
v tlačovinách, v zozname  vystavených  zbierkových predmetov  a na popiskách k nim uviest'
(označiť)požičiavatel'aakosprávcuzbierkovýchpredmetov.Vypožičiavatel'jepovimývopred
prekomultovať s požičiavateľom popisy vypožičaných zbierkových predmetov.

11.Vypožičiavateľjepovimýodovzdaťpožičiavateľovibezplatneabezvyzvanianajmenejpo
2 ks výtlačkov katalógu, pozvánky, plagátu, resp. iných tlačovín, ktoré vypožičiavatel' vydá
a ktoré by sa týkali vypožičaných zbierkových predmetov.

12.Vypožičiavateľjepovimýoznámiťpožičiavateľovibezodkladnekaždúzmenu,ohrozenie,
poškodenie  alebo  stratu  predmetu  výpožičky.  Vypožičiavatel' je  povirmý  v  prĺpade,  že  na
predmete výpožičky hrozĺ škoda, vykonať nevyhnutné opatrenia na zabránenie vzniku škôd,
prĺp.akuŽkuŠkodedošlo,zistiť,resp.objasnit'pn'činupoškodenia,pôvodcuavýškuškody.

13. Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky Škody (krádež, stratu, zničenie a za iné poškodenia),
ktoré vznikli na predmete výpožičky. Ak dôjde k poškodeniu alebo znehodnoteniu predmetu
výpožičky, vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi a zároveň je
povinný uhradiť požičiavatel'ovi škodu v rozsáhu a vo výške určenej požičiavatel'om, pričom
náhrada tejto Škody pozostáva z nákladov na reštaurovanie a prĺslušnej  straty hodnoty a môže
byt' maximálne vo výšku stanovenej poistnej sumy.
V pripade straty, zničenia alebo odcudzenia predmetu výpožičky je vypožičiavatel' povirmý
úhradit' požičiavateľovi Škodu v plnej výške.

14.   Vypožičiavateľ  je   povinný  písomne   oznámiť  požičiavateľovi  každú  zmenu   svojho
obchodného menag sídla (u fyzických osôb adresu).



Čl. vl.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady, výdavky a poplatky spojené so vznikom a
realizáciou tejto zmluvy hradĺ vypožičiavateľ.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sa uskutočnia
formoupĺsomnýchdodatkovodsúhlasenýchobomazmluvnýmistranami.Všetkyoznámeniaa
správy medzi zmluvnými stranami sa uskutočňujú formou doporučených listov na posledne
známu adresu.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účimost'
dňom  nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  v Centrálnom  registri  zmlúv  a  na  webstránke
Oravského múzea.

4.Právaapovinnostivýslovneneupravenétoutozmluvousariadiapríslušnýmiustanoveniami
Občianskeho  zákomi'ka,  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  platnost'
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 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, 2 ks pre požičiavateľa, 2 ks
pre vypožičiavateľa.

7.  Osoby, ktoré podpisujú túto  zmluvu vyhlasujú,  že  sú oprávnené konat' v mene  zmluvnej
strany  a zaväzovať  zmluvnú  stranu  svojim  podpisom.  Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  túto
zmluvuuzavrelislobodne,vážne,určiteazrozumitel'ne,ichzmluvnávol'nost'niejeobmedzená
a na znak súhlasu s obsáhom zmluvy ju vlastnoručne podpisujú.

8. Súčasťou Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov j e :
Priloha č.  1 ~ Zoznam zbierkových predmetov
Priloha č. 2 - Protokol o odovzdaní a prevzatĺ zbierkových predmetov
Príloha č. 3 -Protokol o vrátení zbierkových predmetov

V Oravskom Podzámku, dňa 11.7.2022.

Požičiavateľ:

pečiatka a podpis
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meno, priezvisko, fimkcia
pečiatkaapodpis


