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Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov

1. Zmluvné strany:

Objednávatel': Mestské múzeum Karola Točíka, R.Jašíka 179,02354 Turzovka

v zastúpení

Darina Bajáková, riaditel'ka

a

dodávatel': Klub vojenskej histórie Feldgrau, Matejkova 18, 841 05 Bratislava

v zastúpení

Tomáš Tkáčik, člen

týmto uzatvárajú zmluvu o výpožičke zbierkových predmetov pre účely výstavy JJ 75. výročie
oslobodenia Turzovky".

2. Predmet zmluvy:

Dodávatel' sa zaväzuje v termíne od 26.9.2020 do 1.12.2020 zapožičať objednávatel'ovi
celkom ... zbierkových predmetov za účelom ich vystavenia v priestoroch sídla
objednávatel'a. Zoznam vypožičaných predmetov tvorí prílohu Zmluvy.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán:

Dodávatel' sa zaväzuje dodať všetky zbierkové predmety podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu
tejto Zmluvy. Keďže uvedené zbierkové predmety sú súkromným majetkom KVH Feldgrau
a jeho členov, objednávatel' sa zaväzuje tieto predmety pri vystavovaní riadne zabezpečiť
pred poškodením a odcudzením. Ďalej sa zaväzuje po ukončení výstavy predmety vrátiť
v pôvodnom stave a počte, vo vopred dohodnutom termíne, najneskôr však do 14 dní po
ukončení výstavy. Dodávatel' si vyhradzuje právo v priebehu výstavy kontrolovať stav
vystavených predmetov. Pokiaľ by došlo k poškodeniu, strate alebo odcudzeniu predmetov
v dobe trvania výstavy, objednávatel' sa zaväzuje k náhrade škody v plnej výške. Dodávatel' sa
na základe dohody s objednávatel'om zaväzuje k inštalácii predmetov do expozície múzea
'dňa 26.9.2020 a ich odinštalovaniu po skončení výstavy, najneskôr do 14 dní, pričom vrátené
predmety zároveň prevezme a skontroluje ich stav.

4. Odmena:

Ako kompenzáciu za náklady dodávatel'a pri realizácii výstavy (zapožičanie, privezenie
a odvezenie, inštaláciu a odinštalovanie predmetov), sa zmluvné strany dohodli na finančnej
odmene vo výške 550€ (slovom pätstopäťdesiat eur), ktorá bude dodávateľovi vyplatená po
skončení inštalácie výstavy prostredníctvom bankového prevodu na účet Č. IBAN
SK5165000000000020528419, BIG POBNSKBA. Objednávatel' sa zaväzuje k vyplateniu
odmeny v plnej výške a k vystaveniu potvrdenia o platbe.
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5. Záverečné ustanovenia:

Táto Zmluva nadobúda účinnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každej zo zmluvných strán náleží jeden.

objednávateľ dodávateľ
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