ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
číslo: VZ 01_2022-P
uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
Článok I.
Zmluvné strany
POŽIČIAVATEĽ:
Adresa:
Vznik:
Štatutárny zástupca:
Zastúpený splnomocnencom:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici,
odd. Pš. Vložka č. 155/S
Ing. Tibor Kőszeghy, MPH., generálny riaditeľ
Mgr. Veronika Horská Šebíková, vedúca Lesníckeho a drevárskeho múzea,
Námestie SNP 23/35, 960 01 Zvolen na základe plnej moci zo dňa
08.09.2020
+421 45 532 18 86
36038351
SK2020087982
2020087982

Telefón:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Osoba oprávnená konať
vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Dominika Figura Murgašová
Funkcia:
kurátor - kustód
Kontakt:
+421 918 828 709, dominika.figuramurgasova@lesy.sk
(ďalej len „požičiavateľ“)
VYPOŽIČIAVATEĽ:
Adresa:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Osoba oprávnená konať
vo veciach realizácie zmluvy:
Funkcia:
Kontakt:

Liptovské múzeum
Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ múzea
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
70 0048 1432/8180
SK44 8180 0000 0070 0048 1432
35993154
2020590363
Mgr. Kristína Falťanová
kurátor - etnológ
+421 44 5222 24 85, kristina.faltanova@liptovskemuzeum.sk

(ďalej len „vypožičiavateľ“)

uzatvárajú podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka zmluvu o výpožičke zbierkových predmetov
s nasledovným obsahom:
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy (ďalej aj „predmet výpožičky“) je výpožička 1 ks zbierkového predmetu:
Firemná tabuľa –Správa lesného hospodárstva Liptovský Hrádok
(prírastkové číslo: 1996/0068L; evidenčné číslo: L-008032; hodnota: 16,- Eur)
2. Požičiavateľ prehlasuje, že predmet výpožičky nemá faktické, technické a právne vady, ktoré by
obmedzovali vypožičiavateľa v jeho riadnom užívaní. Predmet výpožičky je spôsobilý na dočasné
užívanie pre účel podľa článku III. tejto zmluvy.
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Článok III.
Účel výpožičky

1.
2.

Predmet výpožičky sa vypožičiava bezplatne za účelom prezentácie na dlhodobej výstave.
Zmena účelu výpožičky je neprípustná.
Článok IV.
Doba výpožičky

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od podpísania zmluvy oboma stranami
do 31.01.2023.
2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet zmluvy najneskôr v posledný deň výpožičky.
3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu zmluvy pred skončením dohodnutej doby
výpožičky len ak ich potrebuje pre svoje účely, alebo ich vypožičiavateľ užíva v rozpore s článkami III.
a V. tejto zmluvy.
Článok V.
Podmienky výpožičky
Vypožičiavateľ sa zaväzuje:
1. Predmet zmluvy užívať na účel v dobe a v súlade s článkami III. a IV. tejto zmluvy.
2. Vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene, poškodeniu alebo
zničeniu predmetu zmluvy.
3. Fotografovať, filmovať, publikovať, zverejňovať informácie o predmetoch prostredníctvom masmédií
môže vypožičiavateľ len za účelom propagácie výstavy a to len formou celkových záberov výstavy.
4. Vypožičiavateľ nesmie umožniť fotografovanie predmetov ďalším osobám.
5. Vrátiť predmet zmluvy bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak.
6. Vzniknuté škody pri užívaní predmetu zmluvy uhradiť, ak nebolo dohodnuté inak.
Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenie
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 spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy sa budú riešiť v konaní pred
príslušným súdom SR.
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len písomnou formou oboch zmluvných strán.
4. Požičiavateľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči LESOM
Slovenskej republiky, štátny podnik len po ich predchádzajúcom písomnom súhlase.
5. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenia pre požičiavateľa a 3 pre vypožičiavateľa.
6. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
7. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov
v centrálnom registri vedenom na Úrade vlády SR.
8. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
Vo Zvolene, dňa ……………………

V Ružomberku, dňa ……………………

Požičiavateľ …………………………

Vypožičiavateľ …………………………

Mgr. Veronika Horská Šebíková

PaedDr. Michal Kovačic, PhD.

vedúca Lesníckeho a drevárskeho múzea

riaditeľ Liptovského múzea
v Ružomberku
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PROTOKOL O ODOVZDANÍ
predmetu výpožičky na dočasné užívanie podľa
Zmluvy o výpožičke VZ_01_2022_P

POŽIČIAVATEĽ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 23/35, 960 01 Zvolen

Osoba oprávnená
konať vo veci odovzdania predmetu:
Funkcia:
Kontakt:
VYPOŽIČIAVATEĽ:

Mgr. Dominika Figura Murgašová
kurátor - kustód
+421 918 828 709, dominika.figuramurgasova@lesy.sk

Liptovské múzeum v Ružomberku,
Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

Osoba oprávnená
konať vo veci prevzatia predmetu:
Funkcia:
Kontakt:

Mgr. Kristína Falťanová
kurátor - etnológ
+421 44 5222 24 85,
kristina.faltanova@liptovskemuzeum.sk

Požičiavateľ odovzdáva a vypožičiavateľ preberá zbierkové predmety podľa nasledujúceho zoznamu:
1. Firemná tabuľa –Správa lesného hospodárstva Liptovský Hrádok
(prírastkové číslo: 1996/0068L; evidenčné číslo: L-008032; hodnota: 16,- Eur)

Vo Zvolene, dňa ……………………

…………………………
za požičiavateľa

…………………………
za vypožičiavateľa
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PROTOKOL O VRÁTENÍ
predmetu výpožičky podľa
Zmluvy o výpožičke VZ_01_2022_P

POŽIČIAVATEĽ:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 23/35, 960 01 Zvolen

Osoba oprávnená
konať vo veci prevzatia predmetu:
Funkcia:
Kontakt:
VYPOŽIČIAVATEĽ:

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

Liptovské múzeum v Ružomberku,
Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

Osoba oprávnená
konať vo veci vrátenia predmetu:
Funkcia:
Kontakt:

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

Vypožičiavateľ vracia a požičiavateľ preberá zbierkový predmety:
1. Firemná tabuľa –Správa lesného hospodárstva Liptovský Hrádok
(prírastkové číslo: 1996/0068L; evidenčné číslo: L-008032; hodnota: 16,- Eur)

Stav predmetu pri vrátení:

Vo Zvolene, dňa …………………

…………………………
za požičiavateľa

…………………………
za vypožičiavateľa
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