227/CVTI SR/2015
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
č. 3/2015
uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
Článok I.
Zmluvné strany
Požičiavateľ :
Štatutárny orgán :
Sídlo :
IČO :
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach zmluvy :
Funkcia:
Kontakty:

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Ing.Zuzana Krempaská, riaditeľka
Spišská Nová Ves, Letná 50, SR
312 979 27
Mgr. Juraj Pavlis
historik
0917746336
narodopis@muzeumspisa.com
(ďalej len „požičiavateľ“)

Vypožičiavateľ:

IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Centrum vedecko-technických informácií SR
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,
generálny riaditeľ CVTI SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
00151882 DIČ: 2020798395
Štátna pokladnica
7000064743/8180

Názov organizácie:
Adresa:
Tel. kontakt:

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči
Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča
+421 53 451 2863, mobil: +421 918 625 285

Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach zmluvy:

Mgr. Štefánia Petreková, vedúca múzea

Zriaďovacia listina:

CVTI SR 25. 1. 2002

Štatutárny zástupca:

(ďalej len vypožičiavateľ)

227/CVTI SR/2015
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov 16 ks (ďalej len „veci“) zo
zbierkového fondu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, podľa Prílohy č. 1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Vec je spôsobilá na dočasné užívanie podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok III.
Účel výpožičky
1. Veci sú spôsobilé na dočasné užívanie podľa článku III. tejto zmluvy.
2. Účel výpožičky je zapožičanie predmetov na výstavu ŠKOLA V RETROSPEKTÍVE.
3. Zmena účelu je neprípustná.

Článok IV.
Doba výpožičky
1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 8. 4. do 8. 7. 2015
2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť veci v posledný deň výpožičky.
3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie vecí pred skončením doby
výpožičky, ak ich potrebuje pre svoje účely, alebo ak ich vypožičiavateľ užíva
v rozpore s článkom III. a článkom V. tejto zmluvy a to do 20 dní od doručenia
oznámenia o vrátení vecí.

Článok V.
Podmienky výpožičky

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje veci užívať za účelom a v dobe v súlade s článkom III.
a článkom IV. tejto zmluvy.
2. Vypožičiavateľ je povinný :
a) Vykonať bezpečnostné opatrenia pri prevoze a dočasnom umiestnení tak, aby
nedošlo k poškodeniu, zničeniu, zámene, strate alebo odcudzeniu vecí
b) Zabezpečiť primerané klimatické podmienky v priestore dočasného užívania
vecí
c) Poistiť veci počas celej doby výpožičky vo výške poistnej hodnoty
zbierkového predmetu .
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d) Vrátiť veci bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak
e) Vzniknuté škody podľa bodu 2 tohto článku bezodkladne oznámiť
požičiavateľovi a výšku škody určenú vypožičiavateľom uhradiť v plnej výške
f) Pri vzniku škody na vlastné náklady zabezpečiť znalecký posudok
3. Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku plynú
odovzdaním a prevzatím vecí na základe potvrdenia Protokolu o vrátení dočasne
užívaných zbierkových predmetov v Prílohe č. 1, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.

Článok VI.
Všeobecné a záverečné ustanovenie
1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona
č. 278/1993 Z.z. v úplnom znení a ďalšími ustanoveniami príslušných
právnych predpisov.
2. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve je požičiavateľ
oprávnený vypožičanie veci zrušiť s okamžitou platnosťou.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto
zmluvy, sa budú riešiť dohodou, v prípade nezhody podľa Zákona NR SR č.
218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.
4. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísaním
obidvomi zmluvnými stranami.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenia pre každú
zmluvnú stranu.
6. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

V Spišskej Novej Vsi, dňa ..............................

.................................................
vypožičiavateľ

...........................................
požičiavateľ
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PROTOKOL
o odovzdaní zbierkového predmetu na dočasné užívanie podľa Zmluvy o výpožičke č.3/2015
ZV zo dňa ...........................(ďalej len „zmluva“)

I.

Požičiavateľ :
Štatutárny orgán :
Sídlo :
IČO :
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach zmluvy :
Funkcia:

Múzeum Spiša v SNV
Ing.Zuzana Krempaská, riaditeľka
Spišská Nová Ves, Letná 50, SR
312 979 27
Mgr. Juraj Pavlis
historik
(ďalej len „požičiavateľ“)

Vypožičiavateľ:
Názov organizácie:
Adresa:

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči
Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča

Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach zmluvy:

Mgr. Štefánia Petreková, vedúca múzea
(ďalej len „vypožičiavateľ“)

II. Stav zbierkových predmetov
1. Požičiavateľ zbierkových predmetov odovzdáva a vypožičiavateľ zbierkových
predmetov preberá do dočasného užívania zbierkové predmety podľa článku II. bod 1
zmluvy.

V Spišskej Novej Vsi, dňa ..................

.................................................
za vypožičiavateľa

............................................
za požičiavateľa
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PROTOKOL
o vrátení zbierkových predmetov dočasne užívaných podľa Zmluvy o výpožičke č. 3/2015 ZV
zo dňa .............................. 2015 (ďalej len „zmluva“)

I.
Požičiavateľ :
Štatutárny orgán :
Sídlo :
IČO :
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach zmluvy :
Funkcia:

Múzeum Spiša v SNV
Ing.Zuzana Krempaská, riaditeľka
Spišská Nová Ves, Letná 50, SR
312 979 27
Mgr. Juraj Pavlis
historik
(ďalej len „požičiavateľ“)

Vypožičiavateľ:
Názov organizácie:
Adresa:

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči
Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča

Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach zmluvy:

Mgr. Štefánia Petreková, vedúca múzea
(ďalej len „vypožičiavateľ“)
II.

Vypožičiavateľ zbierkových predmetov odovzdáva a požičiavateľ zbierkových predmetov
preberá zbierkové predmety podľa článku II. bod 1 zmluvy v počte............. ks v dobrom
stave.

V Spišskej Novej Vsi, dňa ........................

..........................................................
za vypožičiavateľa

..........................................
za požičiavateľa
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Príloha č. 1
Priloží sa v Smižanoch po odkontrolovaní a prevzatí predmetov z depozitára

