ZMLUVA
O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
č. 11/2019
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 Mgr. Sylvia Holečková, kurátor
konať vo veci výpožičky: 058/734 37 10, historia@banmuz.sk

2. Vypožičiavateľ: SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Štatutárny zástupca: Mgr. Branislav Panis
Adresa: Žižkova 18, 810 06 Bratislava 16
IČO: 164 721
DIČ: 00164721
Právna forma: Príspevková organizácia
Zriaďovateľ: SNP 489/33, 811 01 Staré Mesto
Zriaďovacia listina: Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na
Slovensku /SNM-MKMS/ osvedčuje právo konať na základe Rozhodnutia MK
SR č. MK 1062/2002 – 1 v znení Rozhodnutia MK SR č. MK 1792/2002 –1
a rozhodnutia MK SR č. MK 299/2004-1 v znení Rozhodnutia MK SR o zmene
zriaďovacej listiny SNM č. MK- 3177/2006/110/10859 a rozhodnutia MK SR č.
5631/2006- 110/21651
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK61 8180 0000 0070 0024 3864
Zamestnanec oprávnený Mgr.Gabriella Jarábik, riaditeľka
konať vo veci výpožičky: jarabik@snm.sk

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 23.5.2019 do 31.12.2020.
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 23. 5. 2019

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

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

PROTOKOL
o odovzdaní predmetu výpožičky na dočasné užívanie na základe Zmluvy o výpožičke
č. 11/2019 zo dňa 23. 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 .....................

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

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

za vypožičiavateľa:

za požičiavateľa:

PROTOKOL
o vrátení predmetu výpožičky na dočasné užívanie na základe Zmluvy o výpožičke
č. 11/2019 zo dňa 23. 5. 2019
Stav predmetu výpožičky:
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
V ..........................., dňa .....................

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

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

