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Z|t[LUVA o vÝp oŽlčrn
č. l 12018

uzatvorená podl'a ustanovenia § 659 a nasl. zákona ě.4011964 Zb, v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanoveni ami Zákona č. 3812014, ktorým sa mení a dopíňa Zákon č.20612009 Z. z.

o Múzeáclr a galériách a ochrane predmetov kultúrnej lrodnofy

Cl.I.
Zmluvné strany

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
PhDr. Oťga Bodorová, riaditeťka
Námestie M. Tompu ě.5,9790I Rimavská Sobota
Státna pokladnica
SK69 8180 0000 0070 0039 5913
35985097
RNDr. Monika Gálffyová
biologička
(ďalej len "požičiavatel")

1. Požičiavatel':
Štatutárny zástupca:
Adresa:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
tČo:
Zodpovedný pracovník:
Funkcia:

2.Yypožičiavatel':
právna forma:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
Zástup ca oprávn ený kon at'

ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Kontakty:

Mestské múzeum Lučenec, Rozprlčtová organizácia LUKUS
Ro zpo čtov á ot ganizácia
Mgr. Tomáš Belko, riaditeť
ul. Dr. Herza24jll,984 01 Lučenec

vo veciach zmluvných: Viktória Malčeková
42313902
2120I86662
Prima banka Slovensko, a. s.
SK35 5600 0000 0060 5867 3002
04714334590,091 I 733 980
(ďalej len "vypožičiavate1")

čt. u.
Predmet zmluvy

1. Požičiavatel sa zaváztlje prenechat' bezodplatne na dočasné uživanie zbierkové
predmety zo zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
v poČte 1 zbierkový predmet, podl'a Prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteťnú súčast'tejto
zmluvy.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že zbierkový predmet je nepoškodený a spósobilý na
dočasné uživ anie podf a Článk., II. tej to zmluvy.

čt. m.
Účel výpožičky

1. Predmety sa vypožičiavajú za účelom: prezentácie na výstave ,,Krása chladných
zbranÍ" s miestom inŠtalácie v Mestskom múzeu Lučenec, ul. Dr. Herzar984 01
Lučenec.
2. Zmena účelu výpožičky je neprípustná.
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BANSKOBYSTRlCKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

GEMERSKO_MALOHONTSKÉ MÚZEUM
NÁM.M.TOMPU 5
979 01 R|MAVSKÁ SoBoTA

čt. tv.
Doba výpožičky

'l,. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v ěase od 25. 1,.2018 do 15. 3.

2018.
2. vypožičiavateť je povinný vrátiť predmet zmluvy najneskór v posledný deň

uypoli8ry. V prípade, ie 1e potrebné predíziť dobu výpožióky, vypožičiavateť o to

p]ziuaupirornn" Gemersko-málohontské múzeum v Rimavskej Sobote najneskÓr 15 dní

pred skončením výpožičky.
3. požičiavatel,, si rrýhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu zmluvy pred

skoněením doby výpozliky, ak !o potrebuje pre svoje účely, alebo ho vypožičiavateť

užívav íozpore s Článkom IV. a Clánkom V, tejto zmluvy,

článok V.
Podmienky výpožičky

1. Vypožičiavatef sa zavázujepredmet zmluvý užívať v súlade s Článkom III. a Clánkom

ff. tejto zmluvy a rara)u1" sa zabezpečiť ochranu a starostlivost' _ o Predmet

výpožičky v súlade so Zákonom č. 38/2014, ktorým sa mení a doplňa Zákon ě,

20612009 Z. z, o Múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnotY

aVýnosom Ministerstva kultúry SR č. MK-2544l2015-110/11648 o podrobnostiach

vykonávania základných odborných činností v múzeách a galériách a o evidencii

predmetov kultúrnej hodnoty.
2. Ýypožičiavateť je povinný vykonať všestranné bezpečnostné opatrenia pri Prevoze,

premiestňorrurri, aóournom rtmiestnení a sprístupnení predmetu výpožičky tak, aby

nedoš1o kodcudzeniu, strate, zámene, poškodeniu, alebo zniČeniu aje tieŽ Povinný

zamedziť nepovolenej manipulácii s predmetom zmluvy,

3. Vypožičiav atél zabezpeoi oitimálne klimatické, svetelné a bezpeČnostné PodmienkY

v priestore dočasného užíiania vecí a umiestnenie predmetu výpoŽiČkY v uzavretej

vitríne.
4. vypožičiav atel oznámi požičiavateťovi každú zmenu, ohrozenie, poškodenie alebo

stratu vecí. Ak hrozí vznik škody, je vypožičiavateť povirrný uskutoČniť ihneď

nevyhnutné opatrenia na zabránenie vzniku škód. Ak ku škode doŠlo, je Povinný
objásniť príčinu poškodenia, póvodcu a výšku vzniknutej škody.

5. vypázioiavatef poistí predmei zmluvy počas celej doby výpožičky podťa poistnej

hodnoty urěenej požičiavatel'om.
6. Vypožičiavateť Žodpovedá požičiavatefovi za všetky vzniknuté škody (krádeŽ, stratu,

zničenie a iné poškodenie vecí), ktoré vznikli na veciach počas doby yýpožičky, Ak
dójde k poškoáeniu alebo znehodnoteniu predmetu výpožičky podfa Clánku I. tejto

,Ál.,rry, je vypožičiavateť povinný uhradiť škodu v rozsahu určenom poŽiČiavateťom.

Náhrada škody pozostáva z nákladov na reštaurovanie a z pr'ÍsluŠnej hodnotY vecí a

móže dosiahnuti maximálne výšku stanovenú v poistnej zmluve. V príPade stratY,

zničenia alebo odcu dzenia vecí podťa Članku I. tejto zmluvy je vypoŽiČiavatef

povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške. Poškodené veci ostávajú majetkom

požičiavatel'a.
7. Závázky a povinnosti vypožiči avateíapodťa bodu 1. a 2. tohto Článku plynú odovzdaním

a prěvzátím veci na'iáklade potvrdenia Protokolu o prevzatí zbierkových predmetov
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na dočasné užívanie (Príloha č.2) a končia vrátením na základe potvrdenia Protokolu
o vrótení dočasne užívaných zbierkových predmetov (Príloha č. 3), ktoré tvoria
neoddelitefnú súčasť tejto zmluvy.

8. Uverejňovanie predmetu zmluvy vo ťtlme, v televízii, internete a vyhotovovanie ich
reprodukcií na iné účely ako na propagáciu výstavy, na ktorú boli predmety
vypoŽiěané je možné len s vopred udeleným písomným súhlasom požičiavatela.
Vypožičiavatefje povinný zabezpečiť, aby sa žiadne reprodukcie vecí nevyhotovovali
treťou osobou na komerčný účel.

9. Vypožičiavateť je povinný v katalógu, v zozname vystavených zbierkových predmetov
a na popisných textoch k vystavených predmetoch označit' požičiavatel'a ako správcu
zbierkových predmetov.

10. Vypožičiavateť poskytne požičiavateťovi bezodplatne abez vyzvania v dvoch
exemplároch katalóg, plagat a iné tlačoviny, ktoré vypožičiavatet vyďá pri príležitosti
výstavy.

Čhnok VI.
osobitné ustanovenia

1. Požičiavateť je kedykoťvek oprávnený bez ujmy na svojich prípadných ďalších nárokoch
voči vypožičiavatefovi vyžiadať si veci zo závažných dóvodov spát', Závažnými
dóvodmi sú najmá:

a) každé poruš eni e povinno stí vypožičiavateťa vyplý vaj úce z tejto zmluvy,
b)každé ohrozenie alebo zanedbanie starostlivosti vypožičiavatefa o veci,
c) kaŽdé použitie v rozpore so zmluvou, najmá postúpenie vecí tretím osobám.

VypoŽiČiavateť znáša náklady na predčasnú prepravu vecí spát' požičiavatelovi v plnom
rozsahu,

2. Osobitné podmienky výpožičky:
a) vypožičiavatel' ruěí za bezpečnosť dopravy predmetu zmluvy podfa bodu 2 Čta*u IV. na

miesto určenia a spáť do Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a sám
znáša všetky vzniknuté dopravné ťrnančné náklady,

b) vypožičiavatef zabezpečí bezpečné balenie predmetu zmluvy podťa bodu 2 článku IV
pred jeho dopravou spát' do Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.
Znáša všetky vzniknuté náklady na baliaci materiál a balenie.

ČHnok VII.
Spoločné a záv erečné ustanovenie

1. Yzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom zneni a ďalšími ustanoveniami
príslušných právnych predpisov SR.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú ztejto zmluvy sa
budú riešit' podťa Zákona NR SR č.218196 Z. z. o rozhodovacom konaní v platnom
znení.

3. Zmeniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných
dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
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4.

5.

6.

7.

Zm1uvaje vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originá|u, z ktorých kaŽdá

zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
v prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve je požičiavatel, oprávnený

výpožičku zrušit' s okamžitou platnosťou.

vpripaae, že niektoré zustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným,zostáva platnosť

ortut rli"h ustanovení nedotknutá. Ak takýto stav nastane, zmluvné stranY sa dohodnú

najeho riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.

výpázioiuuateť si m6že veci prevziať najskór v deň účinnosti zmluvy na zákIaďe

páapirurriu Protokolu o odoizdaní zbierkových predmetoý na dočasné užívanie v

prnóne č. 2 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorá tvorí

neoddeliteťnú súčast' tejto zmluvy.
účinnosť zmluvy končí potvrdením Protokolu o vrátení zbierkových predmetov

dočasne užívaných (príloha č. 3) oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán,

ktorý tvorí neoddeliteťnú súčasť tejto zmluvy.
Zm|uva je platnáa účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Súčasťou zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov je :

Príloha č. 1 - Zoznam zbierkových predmetov

Príloha ě.2 - Protokol o prevzati zbierkových predmetov

Príloha č. 3 - Protokol o vrátení zbierkových predmetov

11. osoby podpisujúce zrnluvu prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej stranY

azavá)ováť zmluvnú stranu svojim podpisom. Zmluvné strany prehlasujú, Že túto

zmluvu uzavreli slobodne, čo vyjadrujú svojim podpisom,

L2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy na webovom sídle

múzea (www.gmmuzeum.sk), resp. na webovom sídle zriaďovateťa múzea

(www.bbsk.sk).
13. zmluva nadobúda účinnosť dňom prvým dňom nasledujúcim po jej zverejnení v

Centrálnom registri zm|úv Úradu vlády SR. Zmeny alebo doplnenia textu tejto zmluvY

je možné vykňať výlučne písomne formou očíslovarrých dodatkov, ktoré nadobudnú

platnosť diiom naslědujúcoln po ich zverejnení v Centrálnom registri zmluv Úradu

vlády SR.

V Rimavskej Sobote, día 25.1. 2018 V ................,........, dňa

8.

9.
10.

LUi,:r,JS
,.i;i.fi 

T;,, ", 
*.ron, /,požičiavateť

PhDr. Oťga Bodorová
riaditeťka múzea

Vypožičiavatef
Mgr. Tomáš Belko |Čo,42 3l

riaditef múzea
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PRÍLoHA č. 1

Zmluvy o výpožičke č. Il2018

Zoznam zbierkových predmetov

Spolu 1 zbierkový predmet.

V Rimavskej Sobote, dňa 25,1. 2018 V ..,......................, dňa

P*,
požičiavateť

PhDr. Ofga Bodorová
riaditeťka múzea

íu
'S/s

,K
,PlJI
,Uc
jl 

1

ýU,O,uPLlK

YcFrue
1'] e r,^ _
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)!tt<v zt
AN§C
902

lPU
iU<
:'31 

:

_..t^Y 209
:N§C
90)

il"l']

ko '' ''"

P.č. Predmet Evidenčné číslo prírastkové číslo Hodnota

1
Aligátor severoamerický (Alligator
mississippiensis)

B 5488lZ I5712008 2000 Eur
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Protokol

Zástupcaoprávnený konať vo veciach zmluvných: Viktória Malčeková

1. Požičiavatel':
Štatutárny zástupca:
Adresa:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČo:
Zodpovedný
Funkcia:

právna forma:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:

tČo:
DIČ:
BaŇové spojenie:
číslo účtu:
Kontakty:

Rozpo čtov á or ganizácia
Mgr. Tomáš Belko, riaditeť
ul. Dr. Herza24jll,984 01 Lučenec

42313902
2120186662
Prima banka Slovensko, a. s.

SK35 5600 0000 0060 5867 3002
047 l4334590, 091 1 733 980
(ďalej len "vypožičiavate1")

Vypožičiavateť

|..,.

: } i;i

požičiavateť

PhDr. Oťga Bodorová
riaditeťka múzea

o prevzatí predmetov výpožičky na základe Zmluvy o výpoŽiČke Č. 112018

Zmluvné strany
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
PhDr. Oťga Bodorová, riaditeťka
Námestie M. Tompu č,5,9790I Rimavská Sobota

Štátna pokladnica
SK69 8180 0000 0070 0039 5913

35985097
pracovník: RNDr. Ján Aláč

dokumentátor

Predmet protokolu
predmetom protokolu o prevzatí je prevzatie 1 zbierkového predmetu, vhodného

výstavné účely.

V Rimavskej Sobote, dňa 25,1. 2018 V Rimavskei Sobote, dřra 25,1. 2018

(ďalej len "požičiavate1")

2,yypožičiavatel': Mestské múzeum Lučenec, RozpoČtová organizácia LUKUS

Uiiu§
,J)ir'.';g;rrr,
!!/- ,}13 g02
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o vrátení predmetov výpožiču, ,,nJ;u'ůT;l 
".n,uo, 

o výpožičke č. tt2068

1. Požičiavatel':
Štatutámy zástupca:
Adresa:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
IČo:
Zodpovedný pracovník:
Funkcia:

2. Yypožičiavatel':
právna forma:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
Zástupca oprávnený
ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Kontakty:

" Zmluvné strany
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
PhDr. Oťga Bodorová, riaditeťka
Námestie M. Tompu č.5,979OI Rimavská Sobota
Státna pokladnica
SK69 B180 0000 0070 0039 5913
35985097
RNDr. Ján Aláč
dokumentátor
(ďalej len "požičiavate1")

Mestské múzeum Lučenec, Rozpočtová organizácia LUKUS
Rozpo čtov á or ganizácia
Mgr. Tomáš Belko, riaditeť
ul. Dr. Herua240ll,984 01 Lučenec

konat' vo'veciach zmluvných: Viktória Malčeková
42313902
2120l86662
Prima banka Slovensko, a. s.
SK35 5600 0000 0060 5867 3002
04714334590, 091 1 733 980
(ďalej len "vypožičiavatel'')

V Ripavskej Sobote, dňa i^ 5 16 i,4

/-, -. .}
[_,,_-71 .,,.,r; 1/li '' 

,1,"1"/

Poťieiávate Y N alý t tt l 6_ 1li i; yt:",.;4

PhDr. Oťga Bodorová
riaditeťka múzea

V Rimavskej Sobote, dňa ,S"" .S áú /ď

vypožičiavatel, il l l
lť,7L __:__

Telefón Fax E-mail lnternet
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