ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
č. 1/2013 /STM
uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

I.
Zmluvné strany
1. Požičiavateľ:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
Zástupca oprávnený konať
vo veciach zmluvných:
Funkcia:
IČO:
IČ DPH:
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach realizácie zmluvy:
Funkcia:
Právna forma:
Zriaďovacia listina:

Slovenské technické múzeum (STM)
Ing. Eugen Labanič, generálny riaditeľ
Hlavná 88, 040 01 Košice

2. Vypožičiavateľ:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach realizácie zmluvy:
Funkcia:
Právna forma:
Zriaďovacia listina:

Múzeum v Kežmarku
Mgr. Erika Cintulová, riaditeľka
Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok
377 81 227

Ing. Ladislav Klima
Vedúci oddelenia DVVaT 2
312 97 111
SK 2021443380
Monika Jahodová
kurátor
Štátna príspevková organizácia
MK-1426/2010-10/5882

Mgr. Erika Cintulová
riaditeľka múzea
Príspevková organizácia

Preambula
Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne
a zaväzujú sa bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla
mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri neoznámení takejto
skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto
údajov vzniknúť.
II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je výpožička zbierkového

predmetu Ko 739/5404 – Delfín z medi

zo Zbierkového fondu kováčstva Slovenského technického múzea v Košiciach.
2.

Predmet zmluvy je nepoškodený a je spôsobilý na dočasné užívanie pre účel podľa čl.
III. tejto zmluvy.
III.
Účel výpožičky

1.

Zbierkový predmet sa požičiava za účelom výstavným v stálej expozícii „Cechy
a remeslá“ v múzeu v Kežmarku.

2.

Zmena účelu je neprípustná.

3.

Hodnota predmetu výpožičky je 100 €, slovom: Sto €.
IV.
Doba výpožičky

1.

Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 15.01.2013 do 31.12.2016.

2.

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

3.

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

4.

Vypožičiavateľ môže skrátiť dohodnutú dobu výpožičky bez uvedenia dôvodu. V takom
prípade je povinný vrátiť predmet výpožičky ihneď, len čo ho nepotrebuje.

5.

Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu zmluvy pred skončením
doby výpožičky, ak:
- ho vypožičiavateľ využíva v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy
- vypožičiavateľ potrebuje predmet výpožičky pre vlastnú prezentačnú činnosť.
V.
Podmienky výpožičky

1.

Vypožičiavateľ sa zaväzuje:
a/ predmet zmluvy užívať v súlade s čl. III. a V. tejto zmluvy,
b/ vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene,
poškodeniu a zničeniu predmetu zmluvy,
c/ prehlasuje, že výstavné priestory sú vybavené EZS a EPS,
d/ vrátiť predmet zmluvy bez zásahu opravy a úpravy,
e/ vzniknuté škody pri užívaní predmetu zmluvy uhradiť v plnom rozsahu,
f/ umožniť kontrolu predmetu zmluvy,
g/ zabezpečiť sprístupnenie výstavy,
h/ zabezpečiť propagáciu zbierkového predmetu prostredníctvom vlastných kontaktov,
možností a uvedením, že sa jedná o zbierkový predmet z fondu STM v Košiciach,
i/ poistiť zbierkové predmety počas celej doby výpožičky
j/ zabezpečiť úschovu obalového materiálu.

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.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom tejto zmluvy súhlasia, že bola vyhotovená
podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok,
ale vážne a zrozumiteľne, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

4.

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

5.

Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že doručovať sa bude poštou vždy na adresu sídla
uvedenú v čl. I. tejto zmluvy. Ak zmluvná strana, ktorej je zásielka adresovaná
odmietne túto prevziať alebo ju neprevezme v úložnej lehote na pošte považuje sa
posledný deň márneho uloženia na pošte alebo deň odopretia prevzatia zásielky za deň
doručenia.

7.

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom
registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

8.

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 7.01.2013

Požičiavateľ
Ing. Eugen L a b a n i č

Vypožičiavateľ
Mgr. Erika Cintulová

generálny riaditeľ STM

riaditeľka

