
 

ZMLUVA O NÁJME  

výstavy „Sea – Scientific Toy / More – vedecká hračka“ 

uzatvorená  podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka  zmluvnými stranami 

 

Prenajímateľ: 

Názov:    VEDECKÁ HRAČKA, občianske združenie 

Sídlo:    Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica 

Korešpondenčná  

adresa:    Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica 

Právna forma:             občianske združenie 

Zastúpená:              Ing. Beatou Puobišovou, predsedníčkou združenia 

IČO:              31750532; 

DIČ:              221448264 

účet č.:                           

               – nie je platcom DPH 

tel.:     +421 903 549 243;  

e-mail:    vedhra@pobox.sk 

(ďalej len  „prenajímateľ”)  

a 

Nájomca:  
Názov:  Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky               

Sídlo:   Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava              

Právna forma:  Štátna príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Štatutárny orgán: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ     

IČO:   00 151 882              

DIČ:   2020798395              

Kontaktná osoba:  Mgr. Patrícia Stanová 

Telefón:        02/69 253 129 

E-mail:  stanova@cvtisr.sk  

(ďalej len „nájomca“) 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

1. Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi  do užívania  exponáty interaktívnej výstavy „Sea 

– Scientific Toy / More – vedecká hračka“ na reinštaláciu v čase od 10. 11. 2014 do 16. 11. 

2014.  

2. Výstava, ktorá je predmetom nájmu podľa tejto zmluvy,  je pôvodná samostatná výstava a ako 

taká je súborným dielom v zmysle zák č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom  v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na ňu ochrana v 

zmysle tohto zákona.   

3. Prenajímateľ vyhlasuje, že má  vysporiadané  autorské práva k predmetu nájmu a   je 

oprávnený uzatvoriť túto zmluvu.  

 

Čl. II 

Cena a platobné podmienky 

1. V zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách nájomca uhradí prenajímateľovi 25,00 € za deň 

konania výstavy  bankovým prevodom do 4 dní po skončení výstavy.  

 

2. V prípade, že táto zmluva nepostačuje na úhradu prenajímateľ pošle faktúru v deň nasledujúci 

po ukončení výstavy. Splatnosť faktúry je 14 dní. 
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Čl. III. 

Ďalšie podmienky 

 

1. Prenajímateľ: 

1.1/ Poskytne  

a. funkčné hračky a jednoduché fyzikálne experimenty podľa inventárnaho zoznamu, 

ktorý bude aktualizovaný pri prebratí výstavy nájomcom a bude nedeliteľnou súčasťou 

zmluvy; 

b. pomoc pri inštalácii výstavy; 

c. info a manuály k exponátom; 

d. návrh informačno-propagačného materiálu a letáku (elektronicky) 17. 10. 2014. 

 

1.2/ Dopraví všetky výstavné materiály a exponáty na miesto plnenia, ktorým je Centrum 

vedecko-technických infromácií Slovenskej republiky, Lamačská 8/A, Bratislava.  

 

1.3/ Odporučí do 24. 10. 2014 nájomcovi  min. štyroch zaučených lektorov/animátorov. 

 

1.4/ Prehlasuje, že všetky exponáty budú v deň začatia prenájmu plne funkčné a bezpečné. 

 

2. Nájomca: 

2.1/ Zabezpečí  

a. reinštaláciu exponátov v svojich priestoroch na vlastnom zariadení (min. 5 

stolov/vodorovných výstavných plôch a nástenky/steny na doplnkový výstavný 

materiál); 

b. vystavovanie a dozor na výstave; 

c. propagáciu a informácie o výstave zodpovedajúcu cieľom a poslaniu prenajímateľa; 

 

2.2/ Zodpovedá za bezpečnosť návštevníkov a všetky škody, ktoré na exponátoch vzniknú od 

ich prevzatia po vrátenie.  

 

2.3/Neodstrániteľné škody nahradí plnohodnotným novým exponátom alebo finančnou 

náhradou zodpovedajúcou miere znefunkčnenia exponátu, ktorej výšku odsúhlasí 

prenajímateľ. Stratené a ukradnuté exponáty uhradí v skutočnej hodnote, určenej 

prenajímateľom a odsúhlasenej nájomcom. Náhradu poukáže na účet prenajímateľa č. 

0301740862/0900 v Slovenskej sporiteľni, Mestská pobočka Banská Bystrica najneskôr do 14 

dní po zistení škody alebo straty. 

 

2.4/O neodstrániteľných poškodeniach a škodách na exponátoch, ktoré prevyšujúcich 20 € 

spracuje písomný záznam s návštevníkom alebo za neho zodpovedajúcou osobou. 

 

2.5/Odcudzenie exponátu hodnoty nad 20 € oznámi bez zbytočného odkladu príslušnému 

oddeleniu Policajného zboru SR a prenajímateľovi. 

 

2.6/ Bude nápomocný pri vymáhaní škody prenajímateľom. 

 

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v  zmysle bodu 2 tohto článku. 

 



2. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky,  Prenajímateľ berie na 

vedomie povinnosť nájomcu na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich 

z tejto zmluvy a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy 

v plnom rozsahu 

 

3. V zmluve neuvedené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia Občianskym zákonníkom 

a predpismi s ním súvisiacimi, ktoré platia v SR. 

 

4.  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 

jedno vyhotovenie. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali , jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 

podpísali. 

 

 

 

V Bratislave   ……….2014        V Banskej Bystrici 17. 10. 2014 

 

 

 

 

…………………………………    ……………………………………… 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.      Ing. Beata Puobišová   

     generálny riaditeľ                 predsedníčka združenia 


