
ZlĺLIJv A o vÝp oŽlčxn č. 21 t2022
(ďalej len,,zmluvď')

uzafrorcná podľa $ 659 a nasl. občianskeho zákonníka, Zákonom č. 20612009 Zbierky
zákonov o múzeách a galeriách a o ochľane pľedmetov kultúľnej hodnoty, Výnosu
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-254412015-110111648 o podrobnostiach
vykonávaniaz,ákladĺých odborqých činností v m,tneách av galériách a o evidencii pľedmetov
kultúrnej povahy.

čl. I.
Zmluvné stľany :

Požičiavatel': Kysucké múzeum
Sídlo: Moyzesova 50,02201 Čadca
Zastúpený: Mgr. Helena Kotvasová, ľiaditeľka
osoba opľávnená jednať
Vo veciach realizácie zmluvy: Maľia Ficková
IČo: 36145076
DIČ: 2O2L439563
Telefon: +421 41 4321386
(ďalej \en,, požičiav ateľ " alebo,, zmluvnó str ana " )

i

Vypožičiavatel': Mesto Tuľzovka
Sídlo: Mestský úrad Tuľzovka, Stred |78,023 54 Turzovka
Zastípeĺý: JUDľ. Ľubomír Golis
osoba oprávnená jednať
Vo veciach rca|ízácíe zmluvy: Daľina Bajáková
IČo: 00314331
DIČ: 2020553315
Telefón: +421 4Il 420 93 7l
(ďalej Ieĺ,, vyp o žičiav at e ľ " a\ebo,, zmluvná str ana " )

čt. rr.
Pľedmet zmluvy

1. PoŽičiavateľ požičiava bezplatne vypožičiavateľovi drobný dlhodobý ľunotny majetok:
a) DDHM inv. č. 19812022

Maketa č.1 trasy modelových vlakov
b) DDHM inv. č. 19912020

Maketa č.2trasy modelových vlakov
c) DDHM inv. č. 20012020

Maketa č.3 trasy modelových vlakov
d) DDHM inv. č. 20112020

Maketa č.4 tľasy modelových vlakov
e) DDHM inv. č. 20212020

Maketa č.5 tľasy modelových vlakov
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2. Predmet výpoŽičky je vlastníctvom Žilinského samosprávneho kraja, ktorý ho zveril
do správy Kysuckého muzea a tento majetkový vzťah zostáva zachovaný aj počas
celej doby trvania tejto zmluvy.

3. Zm|uvne strany pľehlasujú, že pľedmety zmluvy nie sú poškodené a sú spôsobilé na
dočasné uživanie podľa článku III. tejto zmluvy.

čl uI.
J.- -ucet vypozrcKy

1. Pľedmety výpožičky sa vypoŽičiavajú za účelom Inštalácie stálej expozície
v Mestskom múzeu Karola Točíka.
s miestom realizácie: Tuľzovka, Mestské múzeum Kaľola Točíka
konanej v dňoch: od 06.10.2022 do 07.11.2022
organizátor výstavy: Úsek kultúry a mediálneho pôsobenia mesta Tuľzovky.

2. Zmenaúčelu výpoŽičky je neprípustná.

ct.Iv.
Doba výpožičky

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe qipoŽičky v čase od 06.10.2022 do 07.ll.2022.
VypoŽičiavateľ je povinný vrátĺť podľa Č1' I. pľedmet zmluvy v pôvodnom stave do
posledného dňa v1ipoŽičky.

2. PoŽičiavateľ si vyhradzuje právo, požadovať vrátenie predmetu pred skončením doby
vypožičky, ak ho potrebuje pľe svoje účely alebo ho vypoŽičiavateľ uživa v rozpore
s čl. III. a V. tejto zmluvy.

cl. v.
Podmienky výpožičky

Vypožičiavateľ sa zaväzuje: Predmet zmluvy užívať v súlade s Čt. ul. a IV. tejto zmluvy.
VypoŽičiavateľ j e povinný:

1. Vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, stľate, zámeĺe,
poškodeniu alebo zničeniu predmetu zmluvy.

2. Bezodkladne infoľmovat'poŽičiavateľa, ak by nastala niektorá zo situácií uvedených
v Čl. V., bode 1 tejto zmluvy.

3. Predmet zmluvy v čase qýpožičky reprodukovať v médiách len so súhlasom
požičiavateľa aza účelom, ktor;iĺn budú rešpektované práva vlastníka pľedmetu.
Vyjadľenie požičiavatel'a: súhlasím - nesúhlnsim *
xnehodiace sa prečiarknúť

4' VypoŽičiavateľ je povinný umoŽniť prístup k predmetu výpoŽičky poŽičiavateľovi za
účelom preskúmania podmienok ochrany a bezpečnosti pľedmetu vypoŽičky, ako aj
moŽnosť kontroly bezpečnostných opatrení. Ak požičiavateľ zisti nedostatky, je
oprávnený požadovať od vypožičiavateľa zabezpečiť príslušné vybavenie a
odstránenie nedostatkov, alebo môŽe odstúpiť od zmluvy apožadovať vrátenie
pľedmetu vypožičky.

5. VypoŽičiavateľ zodpovedá za všetky škody (|<rádež, stľatu, zn1čenie a za iné
poškodenia), ktoré vznikli na predmete qýpoŽičky v dobe od jeho pľevzatia od
požičiavateľa až do času jeho vrátenia (odovzdania) poŽičiavateľovi. Ak dôjde k
poškodeniu alebo znehodnoteniu pľedmetu vypožičky pľeukázateľne vinou
vypoŽičiavateľa - ako napr. v prípade ak predmet vypoŽičky nebude zo strany
vypožičiavateľa zabezpečeĺý proti krádeŽi, úmyselné zničenie alebo znehodnotenie
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prodmetu výpožióky je vypožičiavateľ zodpovedný za škodu a je povinný ju nahradiť,
ak nebude škoda nahľadená z poisteného plnenia.

6. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť pľedmet zmluvy bez zásaha opravy alebo úpravy.
7. Vypožičiavateľ je povinný zamedziť nedovolenej manipulácii s predmetom zmluvy.
8. Vypožičiavateľ je povinný na propagačných materiáloch v súvislosti s predmetom

v1ipoŽičky uvádzať Požičiavateľa ako spoluorganizujúcu inštituciu.
9. odovzdanie avrátenie predmetov potvrdia zmlurrné strany podpisom Protokolu

o odovzdaní predmetu výpožičky a Protokolu o vrátení pľedmetu výpožičky _ Príloha
I a2tejto zmluvy.

Požičiavateľ j e povinný:
1. Poistiť predmet výpožičky a znáĺšať naklady na poistenie predmetu v1ipožičky plnom

rozsahu.
2. Zabezpečíť pľepravu predmetu výpožičky.

čl. vr.
Platobné podmienky a spôsob úhľady

1. Za uživanie pľedmetov výpoŽičky vypožičiavateľ neplatí žíadĺu odplatu, je však
povinný uhľadiť náklady spojené s prípľavou výstavy na účel vypoŽičania. Poplatok za
služby spojené s vypožičaním výstavy a technic\im zabezpečením ýstavy je

stanovený na 200.- € (slovom dvesto Eur) (balenie predmetu zdôvodu prepravy'
inštalácia výstavy, manipulácia s predmetmi).

2. Poplatok bude uhľadený na účet požičiavateľa nazáklade vystavenej faktury.

čt. vu.
Záverečné ustanovenia

1. Yzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmltlve, sa riadia podľa $ 659
a násl. občianskym zákonníkom v platnom zneni a ďalšími ustanoveniami príslušných
právnych predpisov.

2. Zmluvné stľany sa dohodli, Že všetky majetkové spory' ktoré vzniknú ztejto zmluvy
sa budú riešiť podl'a ZákonaNR SR 24412002 Z.z. o rozhodovacom konaní v platnom
zneĺí.

3. Zmeĺy a dodatky tejto zmluvy sú možĺé len písomnou formou oboch zmluvných
strán.

4. ZmLuva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, zktoých strany obdržía;
1 rovnopis požičiavateľ
1 rormopis vypožičiavateľ

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. Požičiavateľ mä
zärovetĺpovinnosť zverejniť zmluvu na svojom webovom sídle.

V Čadci aĺu J 6.,..fl..Z" n e*............. V Turzovke dňa ...{!.rgl*,

Požičiavateľ:
KYSUCKÉ MUZEUM

Mol,zssou" ,.UO
022 01čaclca -2'

RZO\jKA

54
lČo: 36ĺĺsozo -ntc 

ffis563""""ľ"'
Mgr. Helena Kotvasová /

NlLS

14

Golis

J

riaditeľka Kysuckého m'ízea Mesta Turzovka

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček



Príloha č.2

Pľotokol o vrátení

Predmetu výpožičky nazálk|adeZmluvy o výpoŽičkeč:.2112022 zo dĺla;

a) DDHM inv. č. 19812022
Maketa č.1 trasy modelových vlakov

b) DDHM inv. č. I99l20z0
Maketa č.2trasy modelových vlakov

c) DDHM inv. č. 20012020
Maketa č.3 trasy modelových vlakov

d) DDHM inv. č. 20112020
Maketa č.4 trasy modelových vlakov

e) DDHM inv. č. 20212020
Maketa č.5 trasy modelových vlakov

Prevzaté dňa: ..

Požičiavateľ podpis: VypoŽičiavateľ podpis:
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