
ZMLUVA  O VÝPOŽIČKE  č. 10/2018
uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka

I.
Zmluvné strany

Požičiavateľ:

Meno: Renáta Vavrdová, Remix kabelky
Adresa: Nitrianska Blatnica 329, 95605
IČO: 33990603
DIČ: 1032398235

Vypožičiavateľ:

Organizácia: Liptovské múzeum v Ružomberku
Adresa: Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
Štatutárny zástupca: PhDr. Martin Krupa, riaditeľ múzea
IČO: 35993154
DIČ: 2020590363
Zodpovedný pracovník:(funkcia) Mgr. Simona Jaššová, etnológ

II.
Predmet zmluvy

Výstava: Modrobiely svet
Kabelky s prvkami modrotlače: 5ks, podľa zoznamu v prílohe č. 1

III.
Účel výpožičky

výstavný

IV.
Doba výpožičky

Termín: 3. 9. 2018 – 18. 1. 2019

V.
Podmienky výpožičky

Vypožičiavateľ sa zaväzuje:

1. Predmet zmluvy užívať v súlade s čl. III. a IV. tejto zmluvy.

2. Vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene,
poškodeniu alebo zničeniu predmetu zmluvy.



3. Poistiť predmet zmluvy počas celej doby výpožičky podľa poistnej hodnoty určenej
požičiavateľom ak nebolo dohodnuté inak.

4. Vrátiť predmet zmluvy bez zásahu, opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak.

5. Vzniknuté škody pri užívaní predmetu uhradiť v plnom rozsahu.

6. Zapožičané výstavy v médiách prezentovať pod menom autora.

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. 218/96 Z.z. o rozhodovacom konaní v platnom znení.

3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len písomnou formou oboch zmluvných strán.

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 3 vyhotovené pre vypožičiavateľa a 1 pre
požičiavateľa.

Zmluva je platná dňom podpisu a účinná je jeden deň po zverejnení na webovom mieste
niektorej zo zmluvných strán.

V Liptovskom Hrádku, dňa 31.8. 2018

............................................................. ....................................................................
pečiatka a podpis za požičiavateľa pečiatka a podpis za vypožičiavateľa



Príloha č. 1 k Zmluve o výpožičke predmetov č. 10/2018

Zoznam predmetov

Obrázok Autor Názov
Popis: rok, materiál,
technika, iné...

Hodnota
(€)

1
Renáta
Vavrdová Kabelka Inga

Prvky modrotlače,
ručné šitie, 2018 35€

2
Renáta
Vavrdová Kabelka Jenny

Prvky modrotlače,
ručné šitie, 2018 33€

3
Renáta
Vavrdová

Kabelka
Kamila

Prvky modrotlače,
ručné šitie, 2018 43€

4
Renáta
Vavrdová

Kabelka
Darina

Prvky modrotlače,
ručné šitie, 2018

32€

5
Renáta
Vavrdová Batoh Libena

Prvky modrotlače,
ručné šitie, 2018 23€



Príloha č. 2 k Zmluve o výpožičke predmetov č. 10/2018

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ PREDMETOV (DIEL)
k Zmluve o výpožičke predmetov č. 10/2018 zo dňa 3. 9. 2018 uzavretou medzi:

Liptovské múzeum, Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

(ako vypožičiavateľ)

a Renáta Vavrdová

(ako požičiavateľ)

za účelom: Výstavným v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok a Múzeu Čierny orol Liptovský
Mikuláš

Prevzatie predmetov (diel):

Dňa  3. 9. 2018 požičiavateľ odovzdáva a vypožičiavateľ preberá predmety (diela) podľa
Zoznamu predmetov uvedených v prílohe č. 1 k Zmluve o výpožičke predmetov č. 10/2018, zo dňa
3. 9. 2018, v celkovom počte 5 ks a to v stave nepoškodenom a spôsobilé na užívanie pre dohodnutý
účel.

Za požičiavateľa odovzdal: Renáta Vavrdová

Za vypožičiavateľa prevzal: Mgr. Simona Jaššová, etnológ

Miesto a dátum odovzdania a prevzatia:

............................................................. ....................................................................
pečiatka a podpis za požičiavateľa pečiatka a podpis za vypožičiavateľa



Vrátenie predmetov (diel):

Dňa 18. 1. 2019 vypožičiavateľ odovzdáva a požičiavateľ preberá predmety (diela) podľa
Zoznamu (diel) uvedených v prílohe č. 1 k Zmluve o výpožičke predmetov č. 10/2018, zo dňa 3. 9.
2018, v celkovom počte 5 ks a to v stave nepoškodenom.

Za vypožičiavateľa odovzdal: /meno, priezvisko, funkcia/

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

Za požičiavateľa prevzal: /meno, priezvisko, funkcia/

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

Miesto a dátum odovzdania a prevzatia: .................................

...................................................                                  ....................................................................
pečiatka a podpis za požičiavateľa                                   pečiatka a podpis za vypožičiavateľa


