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ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV 
Č. ZZPNMLH4/2020 

  
(ďalej len „zmluva“) 

 
Zmluvné strany:      
                                                                                                         

1. Požičiavateľ: 
 Liptovské  múzeum v Ružomberku 

sídlo: Š.N. Hýroša 10,  034 01  Ružomberok 
zastúpené: PhDr. Martin Krupa, riaditeľ 
IČO 35993154 
DIČ 2020590363 

     bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
číslo účtu: 7000481432/8180 
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0048 1432  
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
(ďalej len „ požičiavateľ“ alebo „zmluvná strana“) 

 
2. Vypožičiavateľ: 

Zväz chovateľov oviec a kôz 
 sídlo: Skuteckého 19 974 01 Banská Bystrica 
 zastúpený: Ing. Slavomír Reľovský, riaditeľ Správneho úradu  
 IČO:     
 DIČ:     

bankové spojenie:     
číslo účtu:    

 IBAN: 
(ďalej len „vypožičiavateľ“ alebo „zmluvná strana“)     

 
uzatvárajú podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka Zmluvu o výpožičke zbierkových 
predmetov s nasledovným obsahom: 

 
Čl. I. 

Predmet zmluvy 
 
1.1  Požičiavateľ požičiava bezplatne vypožičiavateľovi drevené ovečky – lavička, 

v počte 2 kusy.  
1.2 Predmet výpožičky je vlastníctvom Žilinského samosprávneho kraja, ktorý ho zveril 

do správy Liptovského múzea v Ružomberku a tento majetkový vzťah zostáva 
zachovaný aj počas celej doby trvania tejto zmluvy. 
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Čl. II. 
Účel výpožičky 

 
2.1 Predmety sa vypožičiavajú za účelom prezentácie ovčiarstva v  Národnej rade 

Slovenskej republiky s miestom realizácie: Národná rada Slovenskej republiky, 
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1, konanej v dňoch: 
....................................................... .    Realizátorom prezentácie je Zväz chovateľov 
oviec a kôz.  

 
2.2  Zmena účelu výpožičky je neprípustná. 
 
 

Čl. III. 
Odovzdanie, prevzatie, preprava 

3.1  Požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi predmet výpožičky nepoškodený a spôsobilý 
na dočasné užívanie pre účel dohodnutý v tejto zmluve. 

3.2 Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky zmluvné strany potvrdia protokolárnym 
zápisom pri odovzdaní a preberaní predmetov na tlačive, ktoré je v Prílohe č. 1 tejto 
zmluvy.  

3.3  Prevoz predmetu výpožičky zo sídla požičiavateľa do miesta realizácie výstavy a späť 
po ukončení prezentácie zabezpečí vypožičiavateľ svojím úžitkovým motorovým  
vozidlom na vlastné náklady,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť bezpečnostnú 
ochranu predmetu pri jeho premiestňovaní počas prepravy tam aj späť (podľa 
protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetov), sprístupňovaní a využívaní 
počas prezentácie výstavy.   

 
 

Čl. IV. 
Doba trvania výpožičky a skončenie 

 
4.1  Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky od 21.septembra 2020 do 

............................................ . 
4.2 Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky najneskôr v posledný deň 

výpožičky. 
4.3  Požičiavateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie predmetu 

výpožičky aj pred skončením dohodnutej doby výpožičky v prípade závažných 
dôvodov. Za závažné dôvody sa považujú najmä, ak : 

a) predmet výpožičky potrebuje požičiavateľ nevyhnutne pre plnenie svojich 
hlavných úloh,  

b) vypožičiavateľ užíva predmet výpožičky v rozpore s dohodnutým účelom v tejto 
zmluve, 
  c) vypožičiavateľ ohrozí alebo zanedbáva starostlivosť o predmet výpožičky, 
  d) vypožičiavateľ prenechá predmet výpožičky tretím osobám, 

    e) vypožičiavateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. 
Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinky doručením písomného oznámenia o odstúpení    
vypožičiavateľovi. 

4.4  V prípade, že  požičiavateľ odstúpi od zmluvy a tým žiada predčasné vrátenie 
predmetu výpožičky, náklady na predčasnú prepravu predmetu výpožičky a ich 
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vrátenie  požičiavateľovi ako aj ostatné náklady s týmto súvisiace znáša 
vypožičiavateľ, okrem  bodu 4.3. písm. a) tohto článku.  

4.5  V prípade, že dôjde k predĺženiu prezentácie na účely, ktorej bola táto zmluva 
uzatvorená, vypožičiavateľ môže písomne požiadať požičiavateľa o vyhotovenie 
dodatku k tejto  zmluve  s cieľom zmeniť dobu výpožičky. Žiadosť o vyhotovenie 
dodatku k tejto zmluve je vypožičiavateľ povinný zaslať požičiavateľovi najneskôr 
dva týždne pred pôvodne plánovaným ukončením výstavy, pokiaľ sa  zmluvné strany 
nedohodnú inak.  Na základe tejto žiadosti má požičiavateľ právo, nie však povinnosť 
dobu výpožičky zmeniť.  

 
Čl. V. 

Ostatné podmienky výpožičky 
 

5.1 Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť odbornú ochranu, bezpečnosť  a starostlivosť 
o predmet výpožičky počas jeho prepravy a prezentácie v súlade so zák. č. 206/2009 
Z. z. o múzeách a galériách a o  ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene 
zákona  SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

5.2 Vypožičiavateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa 
s predmetom výpožičky akýmkoľvek spôsobom disponovať, najmä tento 
premiestňovať alebo ho ďalej  prenajímať, resp. požičiavať ďalším osobám. 

5.3 Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť po celú dobu výpožičky ochranu a bezpečnosť 
predmetu výpožičky.  

5.4 Vypožičiavateľ nesmie na predmete výpožičky (zbierkových predmetoch,) realizovať 
žiadne zmeny a zásahy za účelom upevnenia nápisu, napr. prilepenie, atď 

5.5   Vypožičiavateľ  môže uverejniť predmety, prípadne ich diapozitívy alebo fotografie  
vo filme, v televízii, alebo na iné účely ako na propagáciu výstavy len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom požičiavateľa. 

5.6 Vypožičiavateľ je povinný oznámiť požičiavateľovi bezodkladne každú zmenu, 
ohrozenie, poškodenie alebo stratu predmetu výpožičky. Vypožičiavateľ je povinný v 
prípade, že na predmete výpožičky hrozí škoda, vykonať nevyhnutné opatrenia na 
zabránenie vzniku škôd, príp. ak už ku škode došlo, zistiť, resp. objasniť príčinu 
poškodenia, pôvodcu a výšku škody. 

 
 

Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady, výdavky a poplatky spojené so 

vznikom a realizáciou tejto zmluvy hradí vypožičiavateľ. 
6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sa 

uskutočnia  formou písomných dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.  
6.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom  podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť 

zmluva nadobúda  nasledujúcim  dňom po jej zverejnení na webovom sídle 
požičiavateľa. 

6.4 Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými  
ustanoveniami   Občianskeho zákonníka. 

6.5   V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť  
ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa 
dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia. 
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6.6   Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch. Dva rovnopisy pre požičiavateľa a jeden pre 
vypožičiavateľa. 

6.7 Súčasťou Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov je : 
Príloha č. 1 – Protokol o odovzdaní a prevzatí  predmetov       

      
 
 
 
V Ružomberku  dňa  .............................................                            
 
 
Požičiavateľ:                                                                     Vypožičiavateľ:    
 
 
 
 
                                                                                       
........................................................                             ..............................................................                                                
         PhDr. Martin Krupa                                                      Ing. Slavomír Reľovský 
             riaditeľ                                                             riaditeľ Správneho úradu 
Liptovské múzeum v Ružomberku             Zväz chovateľov oviec a kôz 
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Príloha č. 1  

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ PREDMETOV (DIEL) 

k Zmluve o výpožičke predmetov č. ZZPNMLH4/2020 zo dňa ........................... 

uzavretou medzi: 

 

Liptovské múzeum v Ružomberku 

Námestie Š. N. Hýroša 10 

034 50 Ružomberok 

(ako požičiavateľ) 

a 

Zväz chovateľov oviec a kôz 

Skuteckého 19 

974 01 Banská Bystrica  

(ako vypožičiavateľ) 

 

za účelom:  prezentácie ovčiarstva v Národnej rade Slovenskej republiky v čase od 

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

Dňa 21.09.2020 požičiavateľ odovzdáva a vypožičiavateľ preberá drevené ovečky - lavička, 
v počte 2 kusy a to v stave nepoškodenom a spôsobilom na užívanie pre dohodnutý účel. 
                               

Za požičiavateľa odovzdal: /meno, priezvisko, funkcia/  

Bc. Martina Mäsiarová, vedúca etnografického oddelenia Liptovského múzea v 
Ružomberku 
 

Za vypožičiavateľa prevzal: /meno, priezvisko, funkcia/ 

Ing. Slavomír Reľovský, Zväz chovateľov oviec a kôz 

 

Miesto a dátum odovzdania a prevzatia: V Liptovskom Hrádku, 21.09.2020 

 

 

 

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

pečiatka a podpis za požičiavateľa                                     pečiatka a podpis za vypožičiavateľa 
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Vrátenie predmetov (diel): 

  

        Dňa ............vypožičiavateľ odovzdáva a požičiavateľ  preberá drevené ovečky - 

lavička, v počte 2 kusy 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 

 

 


