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znnLIJl;'Ao v,fpožtčxr e. ll20Ig
(d'alej len ,,zmluva")

uzatvorená podl'a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, Zákonom č. 20612009 Zbierky zákonov o
múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, Výnosu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky č. MK-2544l2015-110/11648 opodrobnostiach vykonávania základných
odborných činností v múzeáclr a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej povahy.

čl. I.
Zmluvné strany:

Požičiavatel': Kysucké múzeum v Čadci
Sídlo (adresa): Moyzesova 50,022 01 Čadca
Zasíúpený (štatutár): MVDr. Miloš Jesenský, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Císlo účtu 7000520171/8180
IBAN: SK 42 8180 0000 0070 00520171
tčo: 361 450 76
DIČ: 2021439563
Telefón: +42I 41 4321386
Zodpovedný pracovník: PhDr. Daniel Husárik

v Funkcia: kurátor
(d'alej len ,,požičiavateť" alebo ,,zmlwnó strana")

a

Vypožičiavatel':
Sídlo (adresa):
Zastípený (štatutár): PhDr. Janka Bírová

(d'alej len vypožičiavatel')

čl. n.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov zo zbierkového fondu etnografie
požiěiavatel'a v počte 5 ks. podl'a nasledovného zoznamu:

\Ý E 1986 stól
E 1849 stoliěka t
E 9200 truhla
E 1960 lavica
E 1736 skrinka

čl. rrr.
účet r^ýpožičky

1. Predmetom zmluvy je výpožička zbierkovýclr predmetov za účelom prezentácie na výstave
,,Památnej izby Pavla Hrtusa Jurinu " v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci,

s miestom realizáciez Kysuclrá knižnica v Čadci
konanej v dňoch: od 11.1.2019 do lI.1.2020
organizátor výstavy: Kysucká knižnica v Čadci

2. Zmena účelu je neprípustná.

Kysucká knižnica v Cadci
Ul, 17. novembra 1258,022 0l Čadca



\

čt. ry.
Doba výpožičky

l. Zmluvné strany sa dohodlina dobe výpožičky v čase od 11.1.2019 do 11.1.2020.
2, Vypožičiavatel' je povinný vrátiť na vlastné útraty osobne zodpovedným pracovníkom podl'a

čl. I. odst. l. predmet zmluvy v póvodnom stave do posledného dňa výpožičky,
3. Požičiavate|' si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu pred skončením doby

výpožičky, ak ho potrebuje pre svoje účely alebo ho vypožičiavate|'užíva vrozpore sčl. ilI.
a V, tejto zmluvy.

čt. v.
Podmienky výpožičky

Vypožičiavatel' sa zavázuje: Predmet zmluvy užívat'v súlade s článkom III. a IV, tejto zmluvy.
Vypožičiavateť je povinný:

l. Vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene, poškodeniu
alebo zniěeniu predmetu zmluvy.

2, Bezodkladne informovať požióiavatel'a, ak by nastala niektorá zo situácií uvedených v čl. V.,
bode 1 tejto zmluvy.

3, Vzniknuté škody pri užívaní predmetu uhradiť vplnom rozsahu do troch mesiacoch
z vlastných prostriedkov.

4, Predmet zmluvy v čase výpožičky reprodukovať v médiách len so súhlasom požičiavatel'a v
a za účelom, ktorým budú rešpektované práva vlastníka predmetu.

5. Vypožičiavatel' zodpovedá za ďodržiavanie autorských práv.
6, Vrátiť predmet zmluvy bez zásahu opravy alebo úpravy.
7. Odovzdanie a vrátenie predmetov potvrdia zmluvné strany podpisom Protokolu o odovzdaní

predmetu výpožičky a Protokolu o vrátení predmetu výpožičky - Prílolra l a 2 tejto zmluvy.

cl. VI.
záverečné ustanovenia

1. Yďahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené vtejto zmluve, sa riadia podl'a § 659 anásl.
Občianskym zákonníkom v platnom znení a d'alšími ustanoveniami príslušných právnych
predpisov.

2. Zm|uvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy sa budú
riešiť podl'a ZákonaNR SR 24412002 Z.z, o r'ozhodovacom konaní v platnom znení.

3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len písomnou formou oboch zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých strany obdržia ;

1 rovnopis vypožiěiavateť
3 rovnopisy požiěiavater -

5. Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateťa.

V Čadci dňa: 9.1 .2019

P,



/

Príloha č. 1

protokol o odovzdaní

Predmefu výpožičky na zÁklade Zm|uvy o výpožičke é. Ll20I9 zs dňa 9.1 .2019

odovzdané dňa:

Požičiavatel' podpis: Vypožičiavateť podpis:

Prí|ohaé.2 i

protokol o vrátení

Predmetu výpožiěky na základe Zmluvy o výpožiěke ě.ll20l9 zo dňa: 9.I.20I9

vrátené dňa:

Požičiavateť podpis: Vypožičiavatel' podpis :


