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zMLUvA 0 vÝPOŽIČKE ZBiERKOvÝCH PEmDMETOV
č. OP 5/2022
(ďalej len „mluva")
Zmluvné strany :
Požičiavatel': Oravské múzeun P. 0. Hvíezdoslava
Sĺdlo: 027 41 0ravský Podzámok č. 9
Zastúpený: PaedDr. Máriou Jagnešákovou -riaditel'kou
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
ČÍsLoÚČTu:7000481213/8180
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Telefón: 043/5816113

Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy: Mgr.art. Lenka Červeňová,
fimkcia: reštaurátorka, kustód

Vznik: podl'a 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 „ poz'ĺ.c'ĺ.crvc}Íe/" alebo ,Žm/w#ó S#cr#cr "J

a
Vypožičiavatel': MUSICTECH Slovakia s.r.o.
Si'dlo: 013 22 Rosina 252, Žilina

Zastúpený: konatel'om Mgr. art. Mariánom Chládeckým
Bankov_ _.~.. ^._._ _==.__+,:.`====. t_=_____ _ ~_ _. rm_v..___ __~. ____

Barika:
IČO: 45 328 111

DIČ: SK2022936080

Zamestnmecoprávnenýkonat'voveciachrealizáciezriuvy:Mgr.art.MariánChládecký

'ďS

(ďalejlen„iopoz'z.Čz.crvc#"alebo„zm/w#ósŕrc7#a"/

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

Čl. I.

Predmet zmluvy
1. Požíčiavatel' požičíava bezplatne vypožičiavatel'ovi :
- zbierkový predmet:

•

Klavír-pianíno (plný pancier) Dh-9, OP-322/89

Poistnásumazapožičanéhozbierkovéhopredmetupredstavujesumu12000-€(bez
DPH).

2. Predmet výpožičky je vlastníctvom Žilinského samosprávneho kraja, ktorý ho zveril do
správy:OravskémumúzeuP.0.Hviezdoslavaatentomajetkovývzťahzostávazachovaný
aj počas celej doby trvania tejto zmluvy.
Čl. II.
Účelvýpožičky
1.Predmetvýpožičky~zbierkovýpredmetsavypožičiavazaúčelom:reštaurovania
zbierkového predmetu:

•

Klavír-pianĺno (phý pancier) Dh-9, OP-322/89

smiestomrealizáciekonmejvdňochod11.7.2022-31.5.2023:Zbierkovýpredmetpočas
reštaurovanianebudeprenášanýnaadresukonatel'a,alezostanevmiestnostinatourčenejv
OravskommúzeuvareáliOravskéhohradu.Častidrevenéhoskeletupianĺnakonatel'prenáša

do dielne na adresu Rosina 252, čím zhotovitel' preberá zodpovednosť za bezpečnosť a
ochrmujednotlivýchčastí.
2. Zmena účelu výpožičky je neprípustná.

Čl. III.

Odovzdanie, prevzatie, preprava, poistenie predmetu výpožičky
1. Požičiavatel' odovzdá vypožičiavatel'ovi predmet výpožičky zachovalý a spôsobilý na
dočasné užívanie pre účel dohodnutý v tejto zmluve.

2. Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky zmluvné strany potvrdia protokolámym
zápisom pri odovzdaní a preberaní zbierkových predmetov - tlačivo v prílohe č. 1 tejto
zmluvy.
3.Požičiavateľurčĺvypožičiavateľovispôsobprepravyastanovĺtrasuprepravytamajspäť,
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

4. Pokial' prepraw predmetu výpožičky neuskutočňuje kuriér požičiavateľa, vykoná ju
prepravnáfima,ktorúurčípožičiavatel',pokial'sazmluvnéstranynedohodnúinak.
5. Zmluvné strmy sa dohodli, že náklady spojené s prepravou predmetu výpožičky počas
prepravy do sídla vypožičiavateľa a späť, vrátane nákladov na doprovod počas prepravy
zástupcamipožičiavateľa-znášavplnomrozsahuavýškevypožičiavatel'.

Čl. IV.
Doba twania výpožičlqr a skončenie
1. Zmluvné strmy sa dohodli na dobe výpožičky od 11. 7. 2022 -31.5.2023. .

2.Vypožičiavateľjepovinnývrátiťpredmetvýpožičkynajneskôrvposlednýdeňvýpožičky.
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3.Požičiavateľjeoprávnenýodstúpiťodzmluvyapožadovat'vráteniepredme"výpožičky
&jpredskončenímdohodnutejdobyvýpožičkyvprípadezávažnýchdôvodov.Zazávažné
dôvody sa považujú rLajmä, ák :
-predmetvýpožičkypotrebujepožičiavatel'presvojeúčely,
-vypožičiavatel' užíva predmet výpožičky v rozpore s dohodnutým účelom v tejto
zmluve'
-vypožičiavatel'ohrozíalebozanedbávastarostlivost'opredmetvýpožičk%
Ivypožičiavateľprenechápredmetvýpožičkytretímosobám,
-vypožičiavatel'porušíktorúkol'vekpovimosťvyplývajúcuztejtozmluvy.
Odstúpenie od znúuvy nadobúda účinky doručením písormého oznámenia o odstúpení
vypožičiavatel'ovi.
4.Vpripade,žepožičiavatel'odstúpiodzmluvyapožadujepredčasnévráteniepredmetu
výpožičky, náklady na predčasnú prepraw predme" výpožičky aich vrátenie
požičiavatel'oviakoajostatnénákladystýmbsúvisiaceznášavypožičiavatel'.

5. V prĺpade, že dôjde kpredĺženiu ternúnu výpožičky, na ktoú bola táto zml"
uzatvorená,vypožičiavateľmôžepísomnepožiadaťpožičiavatel'aovyhotoveniedodatku
ktejtozmluvescieromzmenit'dobuvýpožičky.Žiadost'ovyhotoveniedodatkuktejto
zmluvejevypožičiavatel'povirmýzaslaťpožičiavatel'ovinajneskôrtritýždnepredpôvodne
plánovmýmukončenímdobyvýpožičky.Nazákladetejúžiadostimápožičiavateľprávo,
nievšakpovinnosť,dobuvýpožičkyzmeniť.Vprípade,žezmluvnéstranysadohodnúna
zmenedobyvýpožičky,vypožičiavatel'jepovimýpreduzatvorenímdod@tkukzmluve
zabezpečit'navlastnénákladypredíženiepoistnejzmluvyototoobdobie.

Čl. v.
Ostatné podmienky výpožičky
1. Vypožičiavatel' je povimý zabezpečit' ochranu a starostlivost' o predmet výpožičky
vsúladesozákonomSNRč.38/2014,ktorýmsameriadopĺňazákonSNRč.206/2009Z.
z.omúzeáchagalériáchaoochranepredmetovkultúmejhodnogaozmenezákonaSNR
č.372/1990Zb.opriestupkochvzneníneskoršíchpredpisov.

2. Vypožičiavatel' nesnúe bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa
spredmetomvýpožičkyakýmkoľvekspôsobomdisponovať,tentopremiestňovať,aleboho
ďalejprenajímať,resp.požičiavaťďalšímosobám.

3.Vypožičiavatel'jepovimýzabezpečiťpocelúdobuvýpožičkyochranuabezpečnost'
predmem výpožičky, t. j. najmä demý dozor, nočnú ochranu, bezpečné upevnenie
exponátov,dodržanieklimatickýchpodmienokainštaláciediel.

4.Vypožičiavatel'jepovimýumožniťprístupkpredme"výpožičkypožičiavatel'oviza
účelom preskúmania podmienok ochrany a bezpečnosti predmeft výpožičky (najmä:
teplotu, vlhkost' vzduchu, intenzim osvetlenia), ako aj bezpečnostné zariadenia. Ak
požičiavatel' zistí nedostatky je oprávnený požadovať od wpožičiavateľa zabezpečiť
príslušnévybavenieaodstránenienedostatkov,álebomôžeodstúpiťodzmluvyapožadovať
vrátenie predmetu výpožičky.
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žičky(zbierkovýchpredmetov)leriosobou,ktoréhoktomutourčilpožičiavateľ,príp.
dohririm požičiavatel'a, ak sa nedohodli inak.
Požičiavateľ vyhotoví vypožičiavateľovi diapozitívy, prĺp. fotografie vypožičaných diel
účelom reprodúkovania v katalógu výstavy a pre účely propagácie výstava na náklady
r}ožičiavateľa, ak o tieto vypožičiavatel' požiada.

7. Vypožičiavatel' môže uverejniť zbierkové predmety, prípadne ich diapozitívy alebo
fotografie vo filme v televĺzii, alebo na iné účely ako na propagáciu výstavy len
spredchádzajúcimpísomnýmsúhlasompožičiavatel'a.
8.Vypožičiavateľnesmievyhotovovat'pohl'adnice,tlačoviny,diapozitĺvyainéreprodúkcie
vypožičanýchzbierkovýchpredmetovajepovinnýzabezpečiť,abysatietonevyhotovovali
ani žiadnou treťou osobou.

9.Vypožičiavateľzodpovedázadodržanieautorskýchpráv.

10. Vypožičiavateľ je povinný v katalógu, na plagáte, na pozvánke, reprodukovaných
vtlačovinách,vzoznamevystavenýchzbierkovýchpredmetovanapopiskáchknimuviesť
(označiť) požičiavatel'a ako správcu zbierkových predmetov. Vypožičiavatel' je povinný
vopredprekonzultovaťspožičiavatel'ompopisyvypožičanýchzbierkovýchpredmetov.
11.Vypožičiava;teľjepovinnýodovzdaťpožičiavatel'ovibezplatneabezvyzvanianajmenej
po 2 ks výtlačkov katalógu, pozvánky, plagátu, resp. iných tlačovĺn, ktoré vypožičiavatel'
vydáaktorébysatýkalivypožičmýchzbierkovýchpredmetov.

12. Vypožičiavateľ je povimý oznámiť požičiavateľovi bezodkladne každú Teru,
ohrozenie, poškodenie alebo stratu predmetu výpožičky. Vypožičiavateľ je povinny v

prĺpade, že na predmete výpožičky hrozĺ Škoda, vykonat' nevyhnutné opatrenia na
zabránenievmikuškôd,príp,akužkuškodedošlo,zistit',resp.objasnit'príčinupoškodenia,
pôvodcu a výšku škody.

13. Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky Škody qĹrádež, stratu, zničenie a za iné

poškodenia), ktoré vznikli na predmete výpožičky. Ak dôjde k poškodeniu alebo

znehodnoteniu predmetu výpožičky, vypožičiavatel' je povimý predmet výpožičky vrátit'
požičiavateľoviazároveňjepovimýuhradiťpožičiavatel'oviškoduvrozsahuavovýške
určenejpožičiavateľom,pričomnáharadatejtoškodypozostávaznákladovnareštaurovanie
apríslušnejstratyhodnotyamôžebyťmaximálnevovýškustanovenejpoistnejsmy.
Vpripadestraty,zničeniaaleboodcud3x}niapredmetuvýpožičkyjevypožičiavatel'povinný
úhradiť požičiavatel'ovi škodu v plnej výške.

14. Vypožičiavateľ je povinný písomne oznámit' požičiavatel'ovi každú zmenu svojho
obchodného mena, sídla (u fyzických osôb adresu).

ČI. VI.

Záverečné ustanovenia
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iméstranysadohodli,ževšetkynáklady,výdavkyapoplatkyspojenésovznikoma
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m nasLedujúcim po dni jej zverejneria + Centrálnom registri
wského múzea.

4. Práva apovimosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
tffloveniami Občianskeho zákomĺk* zákom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územnýchcelkovaostatnýchplatnýchpredpisovplatnýchvSlovenskejrepublike.

5.Vprípade,ženiektorézustanovenítejtozriluvysastaneneplatným,zostávaplatnosť
ostatnýchustanoverinedotknutá.Aknastanetákátosituáciftzmluvnéstranysadohodnúna
riešení,ktorézachovákontextaúčeldanéhoustanovenia.
6.Zmluvajevyhotovenáv4rovnopisochsplatnosťouorigináLu,2ksprepožičiavateľĽ2
ks pre vypožičiavatel'a.

7.Osoby,ktorépodpisujútútozmluwvyhlasujúžesúoprávnenékonaťvmenezmluvnej
stranyazaväzovaťzmluvnústranusvojimpodpisom.Zmluvnéstranyvyhlasujú,žetúto
zmlu" uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumitel'ne, ich zmluvná voľnost' nie je
obmedzenáanaznaksúhlasusobsahomzmluvyjuvlastnoručnepodpisujú.
8.SúčasťouZmluvyovýpožičkezbierkovýchpredmetovje:
Priloha č. 1 - Zoznam zbierkových predmetov
Prílohač.2-Protokoloodovzdaníaprevzatĺzbierkovýchpredmetov
Prĺlohač.3-Protokolovráteflízbierkovýchpredmetov

VoravgkSmpodzámku,ŕ#?.#.„..2022
Vypožičiavateľ:

#.

PaedDr. Mária Jaghsšáková

riaditei'kaoravskähomúzeaP.o.H.
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art. hffi ChLádecký
konatel'

