
LUČENEc
zMLuvA o vÝpožlčxn

č.04 l 2018
uzatvorená podl'a § 659 a následne Občianskeho zákonníka v platnom znení

čt. t.
Zm|uvné strany

Požičiavatelo: Ladislav Hulina
Adresa: Mlynská 42,984 01 Lučenec

(d'alej len,,požičiav atel"')

Vyp ožičiavatelo: rozpočtová or ganizácia LUKU S

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

čísto účt,,: SK35560000000060 5867 3OO2

rčo: 42313902
Zástupca oprávnený konať vo veciach zmluvných: Mgr. Andrea Moravčíková

(ďalej len,,vypožičiavatel"')

čt. u.
Predmet zmluly

1. Predmetom zmluvy je výpožiěka závesného obrazu odautora Františka Gyurkovitsa
s názvom: ,,Pri potokuo', o rozmeroch 55x45 cm. Fotografia zbierkového predmetu tvorí
neoddeliteťnú prílohu tejto zmluvy.

2. Predmet zmluvy je nepoškodený a spósobilý na dočasné užívanie pre účel podťa Čt. Ut.
tejto zmluvy.

čt. ul.
Účel výpožičky

1.Predmet sa vypožičiavaza účelom vystavenia v expozícii Mestského múzealučenec .

o s miestomrealizácie: Mestské múzeum Lučenec, Ul. Dr. Herza240l1
. organizátor výstavy: Mestské múzeum Lučenec

2. Zmenaúčelu výpožičky je neprípustná.
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čl. w.
Doba l}požičky

L Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od

2. Yypožiěiavateť je povinný vrátit' predmet zmluvy v
požiěíavatela.

03.05.2018 do 31.12.2018.

posledný deň výpožičky do rúk

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 výpožiěky potrebuje požičiavateť pre svoje účely,
. vypožičiavatef uživa predmet výpožičky v rozpore s dohodnutým účelom v tejto

zmluve,
. vypožičiavateí olttozí alebo zanefuáva starostlivosť o predmet výpožičky,
. vypožičiavateť ponechá predmet výpožičky tretím osobám,
. vypožičiavateť poruší ktorukoťvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy nadobúda úěinky doruěením písomného oznémenia o odstúpení

vypožičiavateťovi.

4. V prípade, že požičiavateť odstúpi od zmluvy a požaduje predčasné vrátenie predmetu

výpožičky, náklady na predčasnú prepravu predmetu výpožičky a ich vrátenie požičiavateťovi

ako aj ostatné náklady s týmto súvisiace znášavypožičiavateť.

5. V prípade, že dójde k predíženiu doby výpožičky na ktorú bola táto zm\wa uzatvorená,

vypožičiavateí m6že písomne požiadať požičiavateťa o vyhotovenie dodatku k tejto zmluve
s cieťom zmeniť dobu výpožičky.

čt. v.
Podmienky výpožičky

Vypožičiavateť sa zav ázuje :

1. Predmet zmluvy užívať v súlade s č1. il. a IV. tejto zmluvy.

2. Yypožičiavateť je povinný zabezpeóiť ochranu a starostlivosť o predmet výpožičky
v súlade so zákonom č.20612009 Z. z. o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej

hodnoty v znení 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. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s prepravou, preclením a poistením
predmetu výpožičky, vrátane nákladov na sprevádzanie počas prepravy zástupcami
požíělavatela, v prípade ak požičiavateť bude považovať za nevyhnutné - znáša v plnom
rozsahu a výške vypožičiavateť.

5. Vrátiť predmet zmlur,y bez poškodenia.

6. Vzniknuté škody priužívaní predmetu zmluvy uhradiť v plnom rozsahu.

7. Yypožiěiavateť móže predmet výpožičky reprodukovať len so súhlasom požičiavateťa a za
účelom ktorým budú rešpektované práv a požiěiav atel a.

čl vr.
záverečné ustanovenia

l.Táto zmluva móže byť menená alebo doplnená výlučne formou písomných a očíslovaných
dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddelitefnú 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 ateť obdrží dve vyhotovenia a požičiav ateť j edno vyhotovenie.

4, Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo z časti účinné, alebo neskór
stratia úěinnosť, nie je tým dotknutá účinnosť ostatn;ých ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá pokiať je to právne možné
sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiať priuzatvéraní 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. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, žebolauzavretá
po ich vzájomnej dohode podťa ich slobodnej vóle, určite, váňne azrozumiteíne,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) Zákona č.2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom zneni).

V Lučenci, dňa 03.05.2018 V Lučenci, dňa 03.05.2018
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Vypožičiavateť:

r. o. LUKUS
Mestské múzeum Lučenec
Nám. Republiky 209515

984 01 Lučenec

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:

V sÚlade so zákonom NR SR č.42812002 Z. z, o ochrane 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.
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LUčENEc

požičiavateť:

Ladislav Hulina
Mlynská 42
984 01 Lučenec

v Lučenci, dňa 03.05.2018

!l
Lr,lrcUS l,(rt
Sl-ir i; DiJBLlKY 20V5/5
!$r l_;: LUčENE6
lČ..} ,l; 313 902

NÁME

podpis
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Požičiavatel a zár ov eň odovzdávaj úci :

Kurátor:

PREBERACÍ PROTOKOL

o odovzdaní zbierkového predmetu
podťa

Z|.ÁLaYY ovÝpoŽtčxn
ě.04l2018

Vypožičiav atel a zár ov eŤ preberaj úci :

Splnomocnený zástupca oprávnený konať vo veci prevzatiavýpožičky:

Ladislav Hulina
Mlynská 42
984 01 Lučenec

Rozpočtov á or ganizácia LUKU S

Nám. republiky 209515,
984 01 Lučenec
lČo: +zll3902

Mgr. Tomáš Belko, štatutárny zástupca

Mgr. Andrea Moravčíková

Vypožičiavatef predmety odovzdáva a požičiavateť predmety preberá v zmysle č1. ilI. a IV.
Zmluvy o výpožičke č.04l20I8.

V Lučenci, dňa 03.05.2018

LuKus
NÁvtEs.rtE REPUBLl}(y 2i]!}_!,i 5

984 01 LUČENE(
tČo: az 1,} 

-1 qí|)

zavypožičiavateía
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Zmluvy o výpožičke é.04l20I8

Zoznam zapožičartých predmetov zaúčelom prezentácie v stálej expozícii Mestského mizea
v Lučenci v termíne od 03.05.2018 do 31.12.2018.

Poradové
číslo

Fotografia umeleckého diela

ldentifikácia
umeleckého diela

Meno požičiavatel'a

1,.

Gyurkovits
František;

,,Pri potoku", olej na
plátne;
1_,po1.20.stor.,

sign, pravý dolný roh
55x45 cm

Ladislav Hulina
Mlynská 42
984 01 Lučenec
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