
Zmluva o výpožičke  
uzatvorená v zmysle ust. § 659a  nasl. Občianskeho zákonníka 

(ďalej len  Zmluva“) 
 

I. Zmluvné strany 
 
1. Požičiavateľ:        
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, občianske združenie 
Sídlo: Partizánska 1606, 033 01  Liptovský Hrádok 
Zastúpené: PhDr. Iveta Zuskinová, predseda predstavenstva 
IČO: 36140643 
DIČ: 2021402108 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
SK76 5600 0000 0016 2966 4001  
(ďalej len požičiavateľ) 
 
a 
2. Vypožičiavateľ:    
Liptovské múzeum v Ružomberku 
Sídlo: Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50  Ružomberok  
Zastúpené: PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ 
IČO: 35993154 
DIČ: 2020590363 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
SK44 8180 0000 0070 0048 1432 
(ďalej len vypožičiavateľ) 
 
 

II. Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je právo vypožičiavateľa po dohodnutú dobu užívať neogotický 
historický organ umiestnený v kostole Panny Márie v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, ktorý 
je v majetku požičiavateľa na poriadanie koncertov, pri rôznych príležitostiach a pri organizovaní 
sobášnych a iných obradov. 
 
 

III. Doba trvania zmluvy 
 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.3.2021 do 28.2.2022.  
 
 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

Požičiavateľ je povinný: 
- odovzdať vypožičiavateľovi predmet zmluvy na riadne užívanie 
 
Vypožičiavateľ je povinný: 
- užívať predmet zmluvy riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý osobou 
odborne spôsobilou k užívaniu predmetu zmluvy 
- pri použití predmetu zmluvy   je povinný uhradiť požičiavateľovi podiel vo výške  
50 % z inkasovanej sumy na základe evidencie vykonaných objednávok, vedenej osobitnej 
evidencie vypožičiavateľom a Dohody zmluvných strán v príslušne aktuálnom období  



- udržiavať predmet zmluvy v čistote 
- neprenechať predmet zmluvy na užívanie inému subjektu 

 
V. Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva skončí po uplynutí doby, na ktorú bola uzatvorená. 
 
2. Pred uplynutím tejto dohodnutej doby trvania zmluvy je možné zmluvu ukončiť dohodou 
zmluvných strán.  Výpovedná doba je dva mesiace, pričom táto začína plynúť prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca. 
 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie 
potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú 
zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie 
tejto zmluvy. 
 
4. Vzťahy zmluvných strán  ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
 
5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomne dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 
stranami. 
 
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán jedno 
vyhotovenie. 
 
7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju 
slobodne, vážne a zrozumiteľne, bez nátlaku a nie za nápadne   nejasných podmienok, nie 
v tiesni, na znak čoho ju zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali. 
 
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán  a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle niektorej zo zmluvných strán. 
 
 
 
V Ružomberku, dňa  ......................                                Liptovskom Hrádku, dňa   .................... 
 
 
 
            –––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––– 
       PaedDr. Michal Kovačic, PhD.                                   PhDr. Iveta  Zuskinová   
    Liptovské múzeum v Ružomberku                     Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha:  Evidencia o použití organu 
 
1. Požičiavateľ:        
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, občianske združenie 
Sídlo: Partizánska 1606, 033 01  Liptovský Hrádok 
 
a 
2. Vypožičiavateľ:    
Liptovské múzeum v Ružomberku 
Sídlo: Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50  Ružomberok  
 
k zabezpečeniu evidencie použitia neogotického historického organu umiestnenom v kostole 
Panny Márie v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. 
 
V roku 2020 nebol organ vypožičaný. 
 
 
V Ružomberku, 18. 02. 2021                                    
 
                                                                  PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ 
                                                                     Liptovské múzeum v Ružomberku                      
  
Dátum použitia             Účel použitia            Za SPMLD účel použitia overil 
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