ZMLUVA
O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
č. 10/2019
uzatvorená podľa ust. § 659 Občianskeho zákonníka a násl. Zákona č.40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov
v súlade s ust. § 12 odst. 3 zákona č. 206/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov
a ust. § 13 odst. 2 písm. b) výnosu MK SR č. MK-2544/2015-110/11648

Č1. I.
Zmluvné strany
1. Požičiavateľ: 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 Gabriela Kolesárová, kurátor
konať vo veci výpožičky: 058/734 40 98,

2. Vypožičiavateľ: Mestské múzeum Jelšava
Štatutárny zástupca: Mgr. Tatiana Strelková
Adresa: Námestie republiky 52, 049 16 Jelšava
IČO: 42186854
DIČ: 2022938566
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ: Mesto Jelšava
Zriaďovacia listina: 477/2009 zo dňa 28.10.2009, Dodatok č. 1 129/2011 zo dňa
15.06.2011
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu: IBAN: SK52 0200 0000 0028 6114 5155
Zamestnanec oprávnený
konať vo veci výpožičky: Mgr. Tatiana Strelková

Č 1. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je výpožička zbierkového predmetu (zbierkových predmetov)
podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto zmluvy zo zbierkového fondu Baníckeho
múzea.
2. Predmet zmluvy je nepoškodený a spôsobilý na dočasné užívanie pre účel podľa
Č 1. III. tejto zmluvy.
Č 1. III.
Účel výpožičky
1. Zbierkový predmet (zbierkové predmety) sa vypožičiavajú za účelom:
výstavným.
2. Zmena účelu je neprípustná.

Čl. IV.
Doba výpožičky
1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 10.5.2019 do 31.5.2019 .
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.

Č1. V.
Podmienky výpožičky
Vypožičiavateľ sa zaväzuje:
1. Predmet zmluvy užívať v súlade s Č 1. III. a IV. tejto zmluvy.
2. Vypožičiavateľ je povinný vykonať také ochranné, klimatické, prípadne ďalšie
opatrenia tak, aby nedošlo k zámene, odcudzeniu, strate, poškodeniu alebo
zničeniu predmetu výpožičky.
3. Vypožičiavateľ zodpovedá za predmety výpožičky v rovnakom rozsahu ako
požičiavateľ, t.j. zodpovedá požičiavateľovi za všetky vzniknuté škody (krádež,
stratu, zničenie a za iné poškodenie predmetu), ktoré vznikli na predmete počas
doby výpožičky, bez ohľadu na zavinenie, t.j. vrátane prípadov vis maior (z vyššej
moci). Ak dôjde k poškodeniu alebo znehodnoteniu predmetu výpožičky podľa Čl.
II tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný uhradiť škodu v rozsahu určenom
požičiavateľom. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia predmetu podľa Čl. II
tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške

4.

5.

6.
7.

hodnoty predmetu výpožičky uvedenej v prílohe tejto zmluvy. Poškodený predmet
ostáva majetkom zriaďovateľa požičiavateľa.
Vypožičiavateľ sa zaväzuje poistiť predmety zmluvy počas celej doby trvania
výpožičky a to podľa hodnoty, ktorej výšku určí požičiavateľ jednotlivo pre každý
vypožičaný zbierkový predmet. Vypožičiavateľ zabezpečí prepravu predmetu
výpožičky na miesto výpožičky a naspäť po ukončení výpožičky.
Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu výpožičky pred
skončením doby výpožičky, ak predmet potrebuje pre vlastné účely, alebo
vypožičiavateľ predmet výpožičky užíva v rozpore s touto zmluvou.
Vrátiť predmet zmluvy bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté
inak.
Uhradiť v plnom rozsahu škody vzniknuté pri užívaní predmetu zmluvy.

Č1. 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
požičiavateľa. 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 10.5.2019

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

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

PROTOKOL
o odovzdaní predmetu výpožičky na dočasné užívanie na základe Zmluvy o výpožičke
č. 10/2019 zo dňa 10.5.2019

Stav predmetu výpožičky:
Požičiavateľ zbierkových predmetov odovzdáva a vypožičiavateľ zbierkových
predmetov preberá do dočasného užívania zbierkové predmety podľa Čl. II bod 1 Zmluvy o
výpožičke zbierkových predmetov.
V Rožňave 10.5.2019

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

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

za vypožičiavateľa:

za požičiavateľa:

PROTOKOL
o vrátení predmetu výpožičky na dočasné užívanie na základe Zmluvy o výpožičke
č. 10/2019 zo dňa 10.5.2019
Stav predmetu výpožičky:
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
V ..........................., dňa .....................

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

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

Príloha č. 1

ZOZNAM VYPOŽIČANÝCH ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
Tento zoznam je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov
č. 10/2019
Evid.
číslo

Prír. číslo

Názov predmetu

Autor,
výrobca

B/106

384/64

korýtko plechové

B/122

1362/56

klin

Dátum
vyhot.

Rozmery

Materiál

neznámy

52x32cm

železný plech

neznámy

d: 22cm

železo

Lokalita

okolie
Rožňavy
okolie
Rožňavy
Rudná
Rožňava
baňa

Počet
Hodnota kusov

50,- €
50,- €

B/2512 2568/74

želiezko

d:13,5

železo

B/1555 757/70

prilba ochranná, kožená neznámy

25x18,5x11,5cm

koža

B/2237 437/72

kladivo banícke

neznámy

17x3,5x3,5cm, násada
24cm

kov, drevo

Rochovce 50,- €

B/1774 219/71

lampa karbidová

neznámy

kov

okolie
Rožňavy

50,- €

Rožňava

150,- €

Ø9cm, v:23,

dl.záves.háku17cm

50,- €
70,- €

1488/56

kahan olejový

neznámy 18.-19.stor.

10x8cm

železo

B/684

201/68

kahan olejový

neznámy

13x9,5cm

liatina

B/335 1532/56
B/1754 368/69

mažiar malý
čiapka banícka

neznámy
neznámy

15x10cm
22x18cm

liatina
textil

Kunová
150,- €
Teplica
Rožňava 150,- €
Rakovnica 50,- e

B/2461 1183/74

fokoš

neznámy

d: 102cm

mosadz, drevo

Rožňava

50,- €

28,5x23x12cm

laminát

30,- €

45 x 40 x 15 cm

kov

Dobšiná
Nižná
Slaná

prilba ochranná
prístroj dýchací - Dräger Drägerw
B/4465 2012/0009
BG 174
erk

r.1984

1
1
1
1

1

B/258

B/3045 629/78

1

150,- €

1
1
1
1
1
1
1

B/2939 962/77

znak banícky

neznámy

22x18x2,4cm

mosadz

B/425

kahan olejový

klampiar r.1901

v:39,5cm, d:16,7cm,
š:9,7cm

mosadz

Ø10 cm, v:22cm, doba
horenia 8 hod.

mosadz

Rožňava

d: 28 a 9,5cm

drevo

Rožňava

1582/566

B/2586 677/75
B/2248 800/72
bez č.

lampa karbidová
lajchtár - štipec na
sviečky
lampa akumulátorová

bez č.
bez č.

fotografia v ráme
Rožňava baníci v
uniforme
modely lokomotívy
(žlté)
model lokomotívy
(modrý)
model banské vozíky

bez č.
bez č.

model lanovky
reprodukcie fotografií

bez č.
bez č.
bez č.
bez č.
bez č.
bez č.
bez č.
bez č.

reprodukcia rytiny z
knihy 12 kníh o baníctve
od Agricolu
azbest
kremeň
pyrit
kalcit
pyrit, antimonit
siderit
vrtné jadro - magnezit

bez č.
bez č.

Mandžár
Štefan

plast

Dobšiná

20,- €

1

70,- €

1

70,- €

1

20,- €

1
1

Rožňava

1
kov

2

kov
kov

1
5

kov, drevo
papier

1
4

papier

1
1
1
1
1
1
1
1

bez č.
bez č.
bez č.

mastenec
siderit, tetraedrit
limonit

1
1
1

Spolu: 43 ks zbierkových predmetov

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

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

