ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 7/2014
uzatvorená podľa ust. § 659 Občianskeho zákonníka a násl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
v súlade s ust. § 12 odst. 3 zákona č. 206/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
a ust. § 15 odst. 2 písm. b) vyhl. č. 523/2009 Z. z. v platnom znení

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
1. Požičiavateľ:
Sídlo

Šarišské múzeum Bardejov
Radničné nám. č. 13, 085 01 Bardejov
PhDr. František Gutek, riaditeľ
DEXIA BANKA SLOVENSKO, a.s.
3643292100/5600
037781316

Štatutárny zástupca
Bankové spojenie
Číslo účtu:
IČO:
2. Vypožičiavateľ:
Sídlo

Obecný úrad
086 41 Raslavice
Ing. Anton Lamanec
00322 521
Banka 1921-522/0200 Bardejov

Štatutárny zástupca
Číslo účtu
IČO

Článok II.
PREDMET VÝPOŽIČKY
1. Predmetom výpožičky sú nižšie uvedené predmety zo zbierok Šarišského múzea (ďalej len ŠM), vlastníkom
ktorých je Prešovský samosprávny kraj.
Zoznam vypožičaných zbierkových predmetov:
P. č.

prír. č.

evid. č.

názov

stav

hodnota v €

viď zoznam vypožičaných zbierkových predmetov
Zoznam vypožičaných zbierkových predmetov a Protokoly o odovzdaní a vrátení predmetu výpožičky tvoria
prílohu tejto zmluvy o výpožičke.
2. Zbierkové predmety sú spôsobilé na trvalé vystavovanie pri dodržaní ustanovení čl. V., bod 1., 2. a 3.
Článok III.
ÚČEL VÝPOŽIČKY
1. Zbierkové predmety sa vypožičiavajú bezodplatne za výstavným účelom.
Článok IV.
DOBA VÝPOŽIČKY
1. Dohodnutá doba vypožičania je od 1. 1. 2014 - 31. 12. 2015
2. Predmet výpožičky vypožičiavateľ vráti v posledný deň vypožičania pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Článok V.
ZÁKLADNÉ PODMIENKY VÝPOŽIČKY
1. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s dohodnutým účelom a je povinný
predmet výpožičky umiestniť v prostredí zodpovedajúcom jeho významu a stavu.
2. Vypožičiavateľ je povinný vykonať také ochranné, klimatické, prípadne ďalšie opatrenia tak, aby nedošlo
k zámene, odcudzeniu, strate, poškodeniu alebo zničeniu predmetu výpožičky.
3. Vypožičiavateľ nesmie na predmete výpožičky vykonávať žiadne opravy alebo úpravy bez súhlasu požičiavateľa.
4. Vypožičiavateľ môže predmet výpožičky reprodukovať len so súhlasom požičiavateľa a za účelom, ktorým
budú rešpektované práva požičiavateľa.
5. Vypožičiavateľ predmet výpožičky vráti v termíne a vopred dohodnutým spôsobom. V prípade záujmu o ďalšie trvanie výpožičky, požiada písomne o predĺženie výpožičky najneskôr 20 dní pred termínom vrátenia.
6. Vypožičiavateľ sa zaväzuje nahradiť vzniknuté škody, ktoré na predmete výpožičky vznikli počas doby vypožičania.
7. Vypožičiavateľ nesmie nechať predmet výpožičky inému subjektu bez súhlasu požičiavateľa.
8. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky poistiť na celú dobu vypožičania podľa poistnej dohody určenej požičiavateľom.
9. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu výpožičky pred skončením doby vypožičania,
ak predmet potrebuje pre vlastné účely, alebo vypožičiavateľ predmet výpožičky užíva v rozpore s touto
zmluvou.
10. Požičiavateľ si vyhradzuje právo odborného dozoru a kontroly spôsobu užívania a stavu predmetu výpožičky.
Článok VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Na ďalšie právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, Zákona o správe majetku vyšších územných celkov a Zákona o múzeách a galériách
a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty.
2. Prípadné zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno dohodnúť obojstranne prijatými písomnými dodatkami,
ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak bezvýhradného súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dve vyhotovenia obdrží každá zo zmluvných strán.
5. Zmluva nadobúda účinnosť jej podpísaním zmluvnými stranami.

V Bardejove, dňa 2. 1. 2014

....................................................................
vypožičiavateľ

....................................................................
požičiavateľ

PROTOKOL

o odovzdaní predmetu výpožičky na dočasné užívanie na základe Zmluvy o výpožičke č.
........7/2014.............
zo dňa ...................2. 1. 2014.......................
Stav predmetu výpožičky:
.....................................................dobrý......................................................................................................
....................................................................................................................................................................
V Bardejove dňa 2. 1. 2014

................................................................
za vypožičiavateľa

............................................................
za požičiavateľa

PROTOKOL
o vrátení predmetu výpožičky z dočasného užívania na základe Zmluvy o výpožičke č. .....................
zo dňa ..........................................
Stav predmetu výpožičky:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
V ............................................ dňa .........................................

................................................................
za vypožičiavateľa

............................................................
za požičiavateľa

ZOZNAM VYPOŽIČANÝCH ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
Tento zoznam je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov

P. č.

:

prír. č. evid. č.

názov

stav

hodnota v €

