ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. V 17/2019
uzatvorená podľa ust. § 659 Občianskeho zákonníka v platnom znení

Č1. I.
Zmluvné strany
1. Požičiavateľ: Ing. Margita Piczingerová
Adresa:
Číslo OP:
Bankové spojenie:.
Číslo účtu:
Osoba poverená konať vo veci výpožičky:
Kontakt:

2. Vypožičiavateľ: Banícke múzeum v Rožňave
Štatutárny zástupca: Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ
Adresa: Šafárikova 31, 048 01 Rožňava
IČO: 312 97 765
DIČ: 202 1432963
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice,
IČO: 35554016
Zriaďovacia listina: 2027/2009-RU 18/8114 zo dňa 20.3.2009, Dodatok č. 1 zo dňa
26.11.2012, Dodatok č. 2 zo dňa 11.7.2016
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN SK 4481800000007000460965
Zamestnanec oprávnený Mgr. Pavol Horváth - kurátor
konať vo veci výpožičky: 058/734 37 10, militaria@banmuz.sk

Č 1. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je výpožička (počet) predmetov kultúrnej hodnoty zo súkromnej
zbierky požičiavateľa podľa priloženého zoznamu – Príloha č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.
2. Predmet zmluvy je nepoškodený a spôsobilý na dočasné užívanie pre účel podľa
Č 1. III. tejto zmluvy.
Č 1. III.
Účel výpožičky
1. Predmet sa vypožičiava za účelom:
RETRO výstava.
2. Zmena účelu je neprípustná.

Č 1. IV.
Doba výpožičky
1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 27. 5. 2019 do 17. 9. 2019.
2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet zmluvy v posledný deň výpožičky.
3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu zmluvy pred
skončením doby výpožičky ak ho potrebuje pre svoje účely, alebo ho
vypožičiavateľ užíva v rozpore s Č 1. III. a V. tejto zmluvy.
Č. 1. V.
Podmienky výpožičky
Vypožičiavateľ sa zaväzuje:
1. Predmet zmluvy užívať v súlade s Č 1. III. a IV. tejto zmluvy.
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje nahradiť vzniknuté škody, ktoré na predmete výpožičky
vznikli počas doby výpožičky na základe hodnoty určenej po dohode zmluvných strán
a uvedenej v prílohe tejto zmluvy.
3. Vrátiť predmet zmluvy bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak.
4. Vzniknuté škody pri užívaní predmetu zmluvy uhradiť v plnom rozsahu.
Č 1 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 ustanoveniami
príslušných právnych predpisov .
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto
zmluvy sa budú riešiť podľa Zákona NR SR č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v
platnom znení.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť jeden deň po jej zverejnení na webovom sídle vypožičiavateľa.
Názvom webového sídla sa rozumie www.banmuz.sk.
4. Spracúvanie osobných údajov v rámci tejto zmluvy sa vykonáva v režime podľa čl.
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej len „nariadenie GDPR“) a ust. § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
5. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len písomnou formou oboch zmluvných
strán.
6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch.
7. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
V Rožňave, dňa 27. 5. 2019

...........................................
za vypožičiavateľa:

.........................................
za požičiavateľa:

Príloha č. 1

PRÍLOHA
ZOZNAM VYPOŽIČANÝCH PREDMETOV
Tento zoznam je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o výpožičke
č. V17/2019
Por. č.

názov predmetu-popis

počet kusov

hodnota v €

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Diax Diaprojektor
1
10 €
2. Filmové pásy rozprávky
3. Obaly na rozprávky
4. Naberačka
5. Mlynček na orech
6. Mlynček na mak
7. Dvojplatnička
8. Šľahač ručný
9. Špirála
10. Krabica od čaju

20
1
1
1
1
1
1
1
1

20 €
1€
1€
3€
3€
20 €
5€
5€
1€

Spolu: 29 kusov

..................................
Vypožičiavateľ:

.................................
Požičiavateľ:

PROTOKOL
o odovzdaní predmetu výpožičky na dočasné užívanie na základe Zmluvy o výpožičke
č. V 17/2019 zo dňa 27.5.2019
Stav predmetu výpožičky:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

V .............................., dňa ...................

...................................

...............................

za vypožičiavateľa:

za požičiavateľa:

PROTOKOL
o vrátení predmetu výpožičky na dočasné užívanie na základe Zmluvy o výpožičke
č. V 17/2019 zo dňa 27.5.2019
Stav predmetu výpožičky:
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
V ..........................., dňa .....................

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

......................................
za požičiavateľa

