
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV  
č. ZZVNMLH 4/2021 

(ďalej len „zmluva“) 
uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 

Čl. I 
Zmluvné strany 

1. Požičiavateľ:   Múzeum Janka Kráľa 
Zastúpený:   Mgr. Jaroslavom Hricom, riaditeľom múzea 
Sídlo:   Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Telefón:   044/552 25 54 
IČO:   36140473 
DIČ:   2021374344 
Bankové spojenie: Prima banka 
IBAN:   SK93 5600 0000 0081 7284 7001 
Zriadenie:  Zriaďovacia listina vydaná mestom Liptovský Mikuláš 

v zmysle     uznesenia MsZ č. 14/2004 
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy: 
Funkcia: 
 
(ďalej len „ požičiavateľ“ alebo „zmluvná strana“) 
 

2. Vypožičiavateľ:  Liptovské múzeum  
Sídlo:    Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 
Zastúpený:   PaedDr. Michalom Kovačicom, PhD., riaditeľom múzea 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
Číslo účtu:   70 0048 1432/8180 
IBAN:    SK44 8180 0000 0070 0048 1432 
IČO:    35993154 
DIČ:    2020590363 
Telefón:   +421/44/4322468 
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy:  
Funkcia: Mgr. Kristína Falťanová, kurátor - etnológ 
Vznik: podľa Zriaďovacej listiny vydanej Žilinským samosprávnym krajom č. 2002/77 
zo dňa 1.4.2002 
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

 

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

 

 



Čl. II 

Predmet zmluvy 
 

1. Požičiavateľ požičiava bezplatne vypožičiavateľovi zbierkové predmety v počte: 6 
kusov, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č.1 (Zoznam zbierkových predmetov), 
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „predmet výpožičky“ alebo 
„zbierkové predmety“). 

2. Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov zo zbierok Múzea Janka Kráľa 
v Liptovskom Mikuláši podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

3. Predmet výpožičky je vlastníctvom Mesta Liptovský Mikuláš, ktorý ho zveril do správy 
Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a tento majetkový vzťah zostáva zachovaný 
aj počas celej doby platnosti tejto zmluvy.  

 

Čl. III 
Účel výpožičky 

 
1. Zbierkové predmety sa vypožičiavajú na expozičné účely v stálej expozícii – kaštieľ 

z Parížoviec v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline.  
2. Zmena účelu výpožičky je  neprípustná.  

 

Čl. IV 
Doba trvania výpožičky a skončenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 1.januára 2022 do 

31.decembra 2022. 
2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet zmluvy najneskôr v posledný deň výpožičky. 

V prípade, že je potrebné dobu výpožičky predĺžiť, vypožičiavateľ zašle riaditeľstvu 
múzea písomnú žiadosť a to najneskôr 10 dní pred skončením výpožičnej lehoty, pokiaľ 
sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

3. Požičiavateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy  a požadovať vrátenie predmetu 
výpožičky aj pred skončením dohodnutej doby výpožičky v prípade závažných 
dôvodov. Ta závažný dôvod sa považuje 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. V prípade, že požičiavateľ odstúpi od zmluvy a tým žiada  predčasné vrátenie predmetu 
výpožičky, náklady na predčasnú prepravu predmetu výpožičky a ich vrátenie 
požičiavateľovi ako aj ostatné náklady s týmto súvisiace znáša vypožičiavateľ, okrem 
bodu 3. písmeno a) tohto článku.  
 

 
Čl. V 

Podmienky výpožičky 
 

       Vypožičiavateľ sa zaväzuje: 
1. Predmet zmluvy užívať v súlade s čl. II a IV tejto zmluvy.  
2. Znášať všetky výdavky spojené s prevodom vypožičaných predmetov na miesto 

konania výstavy a späť.  
3. Zabezpečiť ochranu a starostlivosť o predmet výpožičky tak, aby nedošlo k jeho 

odcudzeniu, strate, zámene, poškodeniu alebo zničeniu.  
4. Vrátiť predmet zmluvy bez akýchkoľvek zásahov, opráv alebo úprav, ak nebolo 

dohodnuté inak.  
5. Oznámiť požičiavateľovi akúkoľvek zmenu, poškodenie predmetu alebo jeho stratu.  
6. V plnom rozsahu uhradiť škody vzniknuté pri užívaní predmetu zmluvy.  
7. Zverejňovať zábery a informácie o vypožičaných predmetoch prostredníctvom 

masmédií len so súhlasom požičiavateľa.  
8. Iné podmienky: neboli dohodnuté.  

 

Čl. VI 
Odovzdanie, prevzatie, preprava predmetu výpožičky 

 
1. Požičiavateľ odovzdá predmet výpožičky nepoškodený a spôsobilý na dočasné 

využívanie pre účel dohodnutý v tejto zmluve.  
2. Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky zmluvné strany potvrdia protokolárnym 

zápisom pri odovzdaní a prebratí zbierkových predmetov na tlačive, ktoré je v prílohe 
č.2 tejto zmluvy.  

3. Prevoz predmetu výpožičky zo sídla požičiavateľa do miesta realizácie výstavy a späť 
po ukončení výstavy zabezpečí vypožičiavateľ, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

4. Prepravu predmetu výpožičky uskutoční vypožičiavateľ svojím úžitkovým motorovým 
vozidlom.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s prepravou predmet výpožičky znáša 
v plnom rozsahu a výške vypožičiavateľ.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť bezpečnostnú 
ochranu zbierkového predmetu pri jeho premiestňovaní počas prepravy tam a späť, 
sprístupňovaní a využívaní počas prezentácie výstavy.  

 



Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady, výdavky a poplatky spojené so vznikom 

a realizáciou tejto zmluvy hradí vypožičiavateľ.  
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že právom, ktorým sa spravujú ich vzájomné záväzkové 

vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy je výlučne právo slovenské.  Práva a povinnosti 
výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka v platnom znení, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných 
celkov, zákona 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 o ostatných platných právnych predpisov súvisiacich s predmetom výpožičky 
a platných na území Slovenskej republiky.  

3. 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.   

4. Spory, vzniknuté z tejto zmluvy, riešia zmluvné strany prednostne vzájomnou dohodou. 
V prípade, že sa spor dohodou nevyrieši, rozhoduje miestne a vecne príslušný súd.  

5. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočnia formou písomných dodatkov 
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.  

6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu (3 exempláre pre 
vypožičiavateľa a 1 exemplár pre požičiavateľa). 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť 
nadobúda zmluva nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle 
vypožičiavateľa.  

8. Súčasťou zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov je: 
Príloha č.1 – Zoznam zbierkových predmetov 
Príloha č.2 – Protokol o odovzdaní a prevzatí zbierkových predmetov 

 

 

V Ružomberku dňa ...................................... 

Požičiavateľ:      Vypožičiavateľ: 

 

 

 

______________________________  ________________________________ 

             Mgr. Jaroslav Hric         PaedDr. Michal Kovačic, PhD.  
riaditeľ       riaditeľ 

Múzea Janka Kráľa        Liptovského múzea 



Príloha č.1 

ZOZNAM VYPOŽIČANÝCH ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 

k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 
č. ZZVNMLH4/2021 

 

P.č. Zbierkový predmet                 Prírastkové číslo    Evidenčné číslo 

1. Stôl jedálenský zelený   1977/1029   H 47 

2. Stoličky jedálenské čalúnené   1977/1024   H 53 

3.  Príborník zelený – vrchná časť  1977/1028   H 51 

4.  Príborník zelený – spodná časť  1977/1027   H 50 

5.  Príborník zelený presklený– vrchná časť 1977/1025   H 48 

6. Príborník zelený presklený– spodná časť 1977/1026   H 49 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.2 

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ ZBIERKOVÝCH 
PREDMETOV 

k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 
č. ZZVNMLH4/2021 

 
uzatvorenou medzi:  

Múzeum Janka Kráľa 
Námestie osloboditeľov 31 
031 01 Liptovský Mikuláš 
(ako požičiavateľ) 
  
a 
 
Liptovské múzeum v Ružomberku 
Námestie Š. N. Hýroša 10 
034 50 Ružomberok 
(ako vypožičiavateľ) 

 
Za účelom: výstavným v stálej expozícii Kaštieľ Z Parížoviec v Múzeu liptovskej dediny 
v Pribyline.  
Dňa ................................ požičiavateľ odovzdáva a vypožičiavateľ preberá zbierkové predmety 
podľa Zoznamu zbierkových predmetov v Prílohe č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových 
predmetov č. ZZVNMLH6/2020 v celkovom počte 6 ks a to v stave nepoškodenom 
a spôsobilom na užívanie pre dohodnutý účel.  
 
Za požičiavateľa odovzdal: (meno, priezvisko, funkcia) 
Mgr. Jaroslav Hric, riaditeľ Múzea Janka Kráľa 
 

Za vypožičiavateľa prevzal:  (meno, priezvisko, funkcia) 
Mgr. Kristína Falťanová, kurátor-etnológ 
 
 
V Liptovskom Hrádku dňa .......................................... 
 

 

 

______________________________  ________________________________ 

za požičiavateľa      za vypožičiavateľa 
 



VRÁTENIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 
 
 

Dňa ................................ vypožičiavateľ odovzdáva a požičiavateľ preberá zbierkové predmety 
podľa Zoznamu zbierkových predmetov v Prílohe č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových 
predmetov č. ZZVNMLH4/2021 v celkovom počte 6 ks a to v stave nepoškodenom.  
 
 
 
 
Za požičiavateľa odovzdal: (meno, priezvisko, funkcia) 
___________________________________________________________________________ 
 

Za vypožičiavateľa prevzal:  (meno, priezvisko, funkcia) 
___________________________________________________________________________ 
    
 
V Liptovskom Hrádku dňa .......................................... 
 

 

 

______________________________  ________________________________ 

za požičiavateľa      za vypožičiavateľa 
 
 


