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čt.I.
Zmluvné strany

Požičiavatel':
Adresa:
číslo op:

Vypožičiavatel':

Štatutá"ny zástupca:
Adresa:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
rčo:

Marta Galádová

ZI{LUYA o vÝpoŽtČxn

č.07l 2018
uzatvorenápodťa § 659 a následne Občianskeho zákonníka v platnom znení

Skol§ká 182. 98§J6 Tomášovce

(d'alej len,,požičiavatel"')

rozpočtová or ganizácia LUKUS
Mestské múzeum Lučenec
Mgr. Tomáš Belko - riaditef
Námestie republiky 209515, 984 01 Lučenec
Prima banka Slovensko, a. s.
SK3 55600000000605 8 67 3002
42313902

Zástupca oprávnený konať vo veciach zmluvných: Mgr. Andrea Moravčíková

čt. n.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vypoŽlěka súboru predmetov týkajúcich sa histórie školstva rózneho

typu a charakteru. Fotografie a zoznarnpredmetov tvoria pdlohu tejto zmluvy.

2. PredmetY zmluvy sú nepoŠkodené a spósobilé na dočasné užívanie pre účel podfa
Čt. rU. tejto zmluvy.

čt. nt.
{íw ,ucer vypozlcky

l.Predmet sa vypoŽičiava zaúčelom vystavenia v expozícii Mestského múzealučenec .

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

2. Zmenaúčelu výpožičky je nepdpustná.
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Cl.Iv.
Doba výpožičky

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 01. 08. 2018 na neurčito.

2. Yypožíčiavateť je povinný vrátiť predmet zmluvy v posledný deň výpožičky do ruk

požiéíavateťa. Posledný deň výpožičky bude dohodnutý na základe písomného oznámenia

o odstúpení vypožičiavateťovi .

3. Požičiavatel' je oprávnený odstupiť od zmluvy apožadovať vrátenie predmetu výpožiěky aj

pred skončením dohodnutej doby 1ipožičky v pdpade závažných dóvodov. Za závažné

dóvody sa považujú najmá, ak:

predmet výpožičky potrebuje požičiavateť pre svoje účely,

vypožičiavatel uživa predmet výpožičky v rozpore s dohodnutým účelom v tejto

zmluve,

vypožičiavateí ohrozi alebo zanedbáva starostlivosť o predmet výpožičky,

vypožičiavateť ponechá predmet v}požičky tretím osobám,

vypožičiavateť poruší ktorukoťvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinky doručením písomného oznámenia o odstúpení

vypožičiavateťovi.

4. Y pipaďe, že požičiavateť odstúpi od zmluvy a požaduje predčasnó vrátenie predmetu

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

ako aj ostatné náklady s týmto súvisiace znáša požičiavateť.

5. V pdpade, že dójde k predíženiu doby výpožičky na ktoru bola táto zm|uva uzatvotená,

vypožičiavatel móže písomne požiadat' požičiavateťa o vyhotovenie dodatku k tejto zmluve

s ciefom zmenit'dobu výpožičky.

čt. v.
Podmienky výpožičky

Vypožičiavateť sa zavázt4e:

1. Predmet zmllvy uživať v súlade s č1. ilI. a IV. tejto zmluvy.

o

o

a

o
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2,YYPoŽiČiavatef je povinný zabezpečit' ochranu a starostlivost' o predmet vlýpožičky

v súlade so zákonom ě. 20612009 Z. z. o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej

hodnoty v zneni neskorších právnych predpisov.

3.VYkonat' bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene,

poškodeniu, alebo zničeniu predmetu zmluvy v zmysle platnej legislatívy.

4. YYPoŽÍČiavatel' si vyhradzuje právo na inštaláciu expozície, za ktoru zodpovedá odbomý
pracovník múzea.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s prepravou, preclením a poistením

Predmetu výPoŽÍěky, vrátane nákladov na sprevádzanie počas prepravy zástupcami

PoŽiČiavatefa, v prípade ak požlčiavatef bude považovat' za nevyhnutné - znáša v plnom

rozsahu a výške vypožičiavateť.

6, Yrátiť predmet zmluvy bez poškodenia.

7. vzniknuté škody priuživani predmetu zmluvy uhradiť v plnom rozsahu.

8. VYPoŽiČiavatef m6Že predmet výpožlčky reprodukovat'len so súhlasom požičiavatela a za
účelom ktorlým budú rešpektované pr áv a poži či avateťa.

čt. vl.
záverečné ustanovenia

r.Táto zmluva mÓŽe bY'menená alebo doplnená výlučne formou písomných a očíslovaných

dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteťnú súčast' zmluvy.

2, Zmluvou neupravené otázky sa spravujú príslušnými ustanoveniami občianskeho

zákonnika.

3.Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu.
Vypožičiav atel obdrží dve vyhotovenia a požlčiav ateť j edno vyhotovenie.

4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo zčasti účinné, alebo neskór

stratia ÚČinnost', nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
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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 pň uzatváraní 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 § 47a Zékona č. 40l1964 Zb. Občiansky

zákonník v platnom znení).

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, žebola uzavretá

po ich vzájomnej dohode podfa ich slobodnej vóle, urěite, vážne a zrozumiteíne, bez tiesne

a nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

]. Požičiavateť súhlasí so zverejnením jeho

(v zmysle § 5a) Zákona ě.27112000 Z. z. o

zneni),

požičiavateť:

Marta Galádová

osobných údajov uvedených v tejto zmluve

slobodnom pdstupe k informáciám v platnom

V Lučenci, aru 9.1.9ť:..2018

*,.á.Y#!!F^,.,
984 01 r_uČErrlic

Vypožičiavateť:

r. o. LUKUS

Mestské múzeum

Nám. Republiky 209515

984 01 Lučenec

4
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Súhlas dotknutej osoby so spraoúvaním osobných údajov:

V súlade so zákonom NR SR č.42812002 Z. z. o ochrane osobných údajov v zneni neskorších
predpisov s ú h 1 a s í m, aby moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, boli spracúvané
mestským múzeom Lučenec, na účely dokumentácie.

!,,".L, Q,t'Aj
v Lučenci, dňa .U,.|,!...ZOIS podpis
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PREBERnCÍ PROTOKOL

o odovzdaní zbierkového predmetu
podťa

ZMLUVY o vÝpoŽtčxn

ě.0712018

Požičiavateťazároveňodovzdávajúci: MartaGaládová

Vypožičiavateť a zárov ei preberajúci : Rozpočtov á or ganizáci a LUKU S

Nám. republiky 209515,984 01 Lučenec

tČo: +zEl,zgoz

splnomocnený zástupca oprávnený konať vo veci prevzatlavýpožičky:

Odborný pracovník múzea:

Mgr. Tomáš Belko, štatutárny zástupca

Mgr. Andrea Moravčíková

vypožičiavateť predmety odovzd áva a požíčiavateť predmety preberá v zmysle čl. ilI. a Iv.

Zm|uvy o výpožičke ě. 07 l20I8.

V Lučenci, anu .!.!.:9ť.,,..,...rOn

/u,ul, ':1:U4*J
zapožíčiavateťa

,4y
vypožičiavateťa


