ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
č. 2/2013
uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

1. Vypožičiavateľ:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
Zástupca oprávnený konať
vo veciach zmluvných:
IČO:
IČ DPH:
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach realizácie zmluvy:
Funkcia:
Zriadenie:
Právna forma:
Požičiavateľ:

2.

Sídlo:
Právna forma:
Č.OP:
IČO Slov.let.zväz:
IČO Model klub VSŽ:

I.
Zmluvné strany
Slovenské technické múzeum (STM)
Ing. Eugen Labanič, generálny riaditeľ
Hlavná 88, 040 01 Košice
Mgr. Ján Melich, námestník pre marketing, propagáciu a
služby
31297111
SK 2021443380
Mgr: Jana Ďuricová Žakarovská
ved. odd. prezentácie
Zriaďovacia listina číslo MK 1426/2010-10/5882
štátna príspevková organizácia
Model klub VSŽ Košice,
Slovenský letecký zväz Gen.M.R.Štefánika Košice
Ing. Ladislavom Virágom, Muškátova 6, 040 11 Košice
Občianske združenie, Muškátova 6, 040 01 Košice
ST 415 637
31980091
31989497
II.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov – výtvarnej výstavy SVET
MODELOV podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

2.

Veci sú nepoškodené a spôsobilé na dočasné užívanie pre účel podľa článku III. tejto
zmluvy.
III.
Účel výpožičky

1.

Veci sa vypožičiavajú za účelom ich prezentácie na výstave SVET MODELOV
Zmena účelu je neprípustná.
IV.
Doba výpožičky
1.

Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase 24.1.2013 – 15.3.2013

1.

Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet zmluvy v posledný deň výpožičky v stave
v akom ho prevzal.

2.

V prípade, ak je potrebné predĺžiť dobu výpožičky, je vypožičiavateľ povinný písomne
požiadať požičiavateľa aspoň 15 dní pred skončením doby výpožičky o jej predĺženie.

3.

Vypožičiavateľ môže skrátiť dohodnutú dobu výpožičky bez uvedenia dôvodu. V takom
prípade je povinný vrátiť predmet výpožičky ihneď.

4.

Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu zmluvy pred skončením
doby výpožičky, ak ho vypožičiavateľ využíva v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.
V.
Podmienky výpožičky

1.

Vypožičiavateľ sa zaväzuje:
poskytnúť na usporiadanie výstavy výstavné priestory na prízemí rozlohe 104 m²
zabezpečiť dozor počas celej doby trvania akcie,
zabezpečiť úschovu obalového materiálu,
pripraviť propagačné materiály
zabezpečiť propagáciu výstavy počas jej trvania v STM: oznam na médiá a tiež
prostredníctvom www stránky múzea.

2.

Požičiavateľ sa zaväzuje:
dodať podklady k tlačovej správe na médiá,
zabezpečiť odbornú inštaláciu a demontáž výstavy,
zabezpečiť dovoz a odvoz výstavy,
dodať súpis vystavených exponátov.
VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalšími príslušnými
ustanoveniami právnych predpisov.

2.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len písomne formou číslovaných dodatkov
so súhlasom oboch zmluvných strán.

3.

Zmluva je vyhotovená v 6-tich rovnopisoch, z ktorých 4 vyhotovenia obdrží
požičiavateľ a 2 vyhotovenia vypožičiavateľ.

4.

Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

5.

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom
registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
6.
V súlade so zákonom číslo 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia

a dopĺňajú niektoré zákony zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.

V Košiciach dňa 22.1.2013

………………………………
Požičiavateľ:
Ing. Ladislav Virág

………………………………
Vypožičiavateľ:
Ing. Eugen Labanič
generálny riaditeľ STM

