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zMLuvA o vÝrožtčxn

č.02 l 2018
uzatvorená podl'a § 659 a následne Občianskeho zákonníka v platnom znení

čt.l
Zmluvné strany

Požičiavatel': JuDr. Ing. Jan Gasper, PhD.

$ryiztry{nz|2 7 l l 5, 985 26 lll[álinec
(-

(ďalej len,,požiěiavatel"')

Vypožičiavatel': rozpočtová or ganizácia LUKUS
Mestské múzeum Lučenec

Štuh,tárny zástupca: Mgr. Tomáš Belko - riaditeť
Adresa: Námestie republiky 209515, 984 01 Lučenec
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.,

Čisto účtu: SK35560000000 0605867 3002
rčo: 42313902
Zástllpca oprávnený konať vo veciach zmluvných: Mgr. Andrea Moravčíková

(ďalej len,,vypožičiavatel"')

čt. rr.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je výpožička závesných obrazov od autora Františka Gyurkovitsa
snénvarri:,,Na gangď', orozmeroch 75x64 cm a ,,Kytica pol'ných kvetovoo, orozmeroch
56x45 cm. Fotografie zbierkových predmetov tvoria neoddeliteťnú prílohu tejto zmluvy.

2. Predmet zmluvy je nepoškodený a spósobilý na dočasné uživanie pre účel podťa Čt. n.
tejto zmluvy.

čt. ru.
'..w.ucel vypozrcky

1.Predmet sa vypožiči aya zaúčelom vystavenia v expozícii Mestského múzealučenec .

o s miest omrealizácie: Mestské múzeum Lučenec, Ul. Dr. Herua24)lt
. organizátor výstavy: Mestské múzeum Lučenec

2. Zmenaúčelu výpožičky je neprípustná.
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čt. ry.
Doba výpožičky

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 10.04.2018 do 31.12.2018.

2. Yypožičiavatel' je povinný vrátiť predmet zmluvy v posledný deň výpožičky do ruk
požiětavateía.

3. Požičiavateť je oprávnený odstúpiť od zmluvy apožadovať vrátenie predmetu výpožičky aj

pred skončením dohodnutej doby výpožičky v prípade závažných dóvodov. Za závažné
dóvody sa považujú najmá, ak:

o predmet výpožičky potrebuje požiěiavateť pre svoje účely,
. vypožičiavatet užíva predmet výpožičky v rozpore s dohodnutým účelom v tejto

zmluve,
. vypožičiavateť ohrozí alebo zanedbáva starostlivosť o predmet výpožičky,
o vypožičiavateť ponechá predmet výpožičky tretím osobám,
. vypožiěiavateť poruší ktorúkoťvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinky doručením písomného oznámenía o odstúpení
vypožičiavateťovi.

4. V prípade, že požičiavateť odstúpi od zmluvy a požaduje predčasné vrátenie predmetu
výpožičky, naklady na predčasnú prepravu predmetu výpožičky a ich vrátenie požičiavateťovi
ako aj ostatné naklady s týmto súvisiace znášavypožičiavateť.

5. V prípade, že dójde k predíženiu doby výpožičky na ktoru bola táto zmluva uzatvorená,
vypožiěiavateť móže písomne požiadať požičiavateťa o vyhotovenie dodatku k tejto zmluve
s cieťom zmeníť dobu výpožičky.

čt. v.
Podmienky výpožičky

Vypožičiavateť sa zav ázlje :

1. Predmet zmluvy uživať v súlade s čl. ilI. a IV. tejto zmluvy.

2. Yypožíčiavateť je povinný zabezpeěiť ochranu a starostlivosť o predmet výpožičky
v súlade so zákonom ě.20612009 Z. z. o mizeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej
hodnoty v zneni neskorších právnych predpisov.

3. Vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene,
poškodeniu, alebo zničeniu predmetu zmluvy v zmysle platnej legislatívy.
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4. Zmlwné strany sa dohodli, že náklady spojené s prepravou, preclením a poistením
predmetu výpožičky, vrátane nákladov na sprevádzanie počas prepravy zástupcami
požióiavateťa, v prípade ak požičiavatef bude považovať za nevyhnutné - znáša v plnom
rozsahu a výške vypožičiavateť.

5. Vrátiť predmet zmluvy bez poškodenia.

6. Vzniknuté škody priužívanípredmetu zmluvy uhradiť v plnom rozsahu.

7. Yypožičiavateť móže predmet výpožičky reprodukovať len so súhlasom požiěiavateía a za
úěelom ktorým budú re špektované pr áv a požičiavateťa.

čt. vI.
záverečné ustanovenia

1.Táto zmhlva móže byť menená alebo doplnená výlučne formou písomných a očíslovaných
dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddelitel'nú súčasť zmluvy.

2. Zmluvou neupravené otazky sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.

3.Táto zmlllva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch,každý rovnopis má platnosť originálu.
Vypožičiav ateí obdrží dve vyhotovenia a požičiavateť j edno vyhotovenie.

4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo z časti účinné, alebo neskór
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení, Namiesto neúčinných
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právnaiptava, ktorá pokiať je to právne možné
sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiať priuzatváraní tejto zmluvy
zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

5.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (v zmysle § 47aZákonač.4011964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení).

6. Zm|uvnéstrany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, žebolauzavretá
po ich vzájomnej dohode podťa ich slobodnej vóle, určite, vážne a zrozumiteťne,bez tiesne a
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

7.Požičiavateť súhlasí so zverejnením jeho osobných údajov uvedených v tejto zmluve (v
zmysle § 5a) Zákonač.2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení).

AM

V Lučenci, dňa 10.04.2018 V Lučenci, dňa 10.04.2018
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Požičiavatel]:

JuDr. Ing. Ján Gasper, PhD.
Zdravotná27lI5
985 26 Málince

Vypožičiavateť:

r. o. LUKUS
Mestské níúzeum
Nám. Republiky.
984 01 Lučenec

Lučenec
2095l5

LuKug
NAMESllE REPUBLIlry 2

984 01 t-učEnrc
tčo, az 313 902

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:

V súlade so zákonom NR SR ě,42812002 Z. z. oochrane osobných údajov v zneníneskorších

predpisov s ú h l a s í m, aby moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, boli spracúvané

mestským múzeom Lučenec, na účely dokumentácie.

v Lučenci, dňa 10.04.2018 podpisr
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Vypožičiav atet a zár ov eň preberaj úci :

Splnomocnený zástupca oprávnený konať vo veci prevzatiavýpožičky:
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Požičiavateí a zárov eřl odovzdávaj úci :

Kurátor:

PREBERACÍ PROTOKOL

o odovzdaní zbierkového predmetu
podťa

ZM.L|JYY o vÝpoŽIČxn
č.0212018

JuDr. Ing. Ján Gasper, PhD.
Zdravotná21l15
985 26 Málinec

Rozpo čtov á or ganizácia LUKUS
Nám. republiky 209515,
984 01 Lučenec
lČo +zzl3902

Mgr. Tomáš Belko, štatutárny zástupca

Mgr. Andrea Moravčíková

VypoŽičiavateť predmety odovzdáva a požičiavatel' predmety preberá v zmysle čl. ilI. a IV.
Zmluvy o výpožičke č. 02l20I8.

V Lučenci, dňa 10.04.2018

LuKus
NAMESTIF RIPUBLl lť 20g 5 / 5

984 01 LUčENEc ./ičo:qzuzWfu
.......J..........

zavypožičiavateťa lzapožičiavatela
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Zmluvy o výpožiěke ě.02l20I8

Zoznam zapožíčaných predmet ov zaúčelom prezentácie v stálej expozícii Mestského múzea
v Lučenci v termíne od 10.04.2018 do 3I.I2|20I8.

Poradové
číslo

Fotografia umeleckého diela

ldentifikácia
umeleckého diela

Meno požičiavatela

1,,

Gyurkovits František;

,,Kytica pol'ných

kvetov", olej, plátno;
1.po1,20.stor,,

sign. pravý dolný roh
56x45 cm

JuDr. lng. Ján Gasper, PhD.
Zdravotná 27h5
985 26 Málinec

2.

Gyurkovits František;

,,Na gangu",

olej, plátno;
1_.po1.20.stor.,

sign. pravý dolný roh
75x64 cm

JuDr. lng. Ján Gasper, PhD.

Zdravotná 27l15
985 26 Málinec
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