
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 
č. S/2012 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

Čl . I 
Zmluvné strany 

1. Požičia vateľ: Múzeum v Kežmarku 
v 

Štatutárny zástupca: Mgr. Erika Cintulová 
Sídlo: Hradné námestie č. 42, 060 01 Kežmarok 
IČO: 37781227 
Zástupca oprávnený konať 
vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Erika Cintulová 
Funkcia: riaditeľka 
Zriadenie: Zriaďovacia listina Prešovského samosprávneho kraja 

z 1. apríla 2002 KUL - 2002/000153/11 
( ďalej len „požičiavate!'") 

2. Vypožičiavateľ: Janka a Juraj Gantner spol. s r. o. 
v 

Štatutárny orgán: Ing. Janka Gantnerová, konateľ spoločnosti 
Sídlo: Severná 10 
IČO: 17 079 039 
( ďalej len „vypožičiavateľ") 

ČI. II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je výpožička predmetu z vlastníctva Prešovského 
samosprávneho kraja, ktorý má v správe požičiavateľ a to 1 kus zbierkový 
predmet ev. č. MK 1556, prírastkové číslo 474/1972 
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2. Vec je nepoškodená a spôsobilá na dočasné užívanie podľa článku III. 
tejto zmluvy. 

ČI. III. 
Účel výpožičky 

1. Vec sa zapožičiava vypožičiavateľovi za účelom vystavenia vo výstavnej 
vitríne v hoteli HOTEL CLUB *** Kežmarok, MUDr. Alexandra 24, 
ktorého prevádzkovateľom je vypožičiavateľ. 

2. Vypožičanú vec vypožičiavateľ vystaví so štítkom zo zbierkového fondu 
Múzea v Kežmarku, 

3. Zmena účelu výpožičky je neprípustná. 

ČI. IV. 
Doba výpožičky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 15.06.2012 do 
15.06.2013 

2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť vec 
3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie vecí pred skončením 

doby výpožičky ak ich potrebuje pre svoje účely, alebo ak ich 
vypožičiavateľ užíva v rozpore s či. III. a V. tejto zmluvy a to do 14 dní 
od doručenia oznámenia o vrátení vecí. 

ČI. V. 
Podmienky výpožičky. 

Vypožičiavateľ sa zaväzuje: 
1. Vec užívať za účelom a v dobe v súlade s ČI. III. a IV. tejto zmluvy. 
2. Vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, 

zámene, poškodeniu alebo zničeniu veci. 
3. Vzniknuté škody pri užívaní veci bezodkladne oznámiť požičiavateľovi 

a výšku škody určenú požičiavateľom uhradiť v plnej výške. 
4. Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku 

plynú odovzdaním a prevzatím vecí na základe potvrdenia Protokolu 
o odovzdaní zbierkového predmetu na dočasné užívanie, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a končí vrátením na základe 
potvrdenia Protokolu o vrátení dočasne užívaného zbierkového pred-
metu. 
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ČL 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, 
zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov. 

2. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve, je 
požičiavateľ oprávnený vypožičanie veci zrušiť s okamžitou platnosťou. 

3. V prípade, že vypožičiavateľ nevráti predmet výpožičky požičiavateľovi 
v dohodnutý deň ukončenia výpožičky, je vypožičiavateľ oprávnený 
požadovať od požičiavateľa zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR 

(slovom: desať 0/100 EUR) za každý deň za nesplnenie povinnosti vrátiť 
predmet výpožičky v dohodnutej lehote. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú 
z tejto zmluvy, sa budú riešiť dohodou, v prípade nezhody v súdnom 
konaní na príslušnom všeobecnom súde. 

5. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme 
a podpísaním obidvomi zmluvnými stranami. 

6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenia pre každú 
zmluvnú stranu. 

7. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a zverejnením predpísaným spôsobom podľa zák. č. 382/2011 Z. z. 

V Kežmarku dňa 15.6. 2012 

požičiavateľ 

Múzeum v Kežmarku 
Hradné námestie 42 

060 01 Kežmarok 
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P R O T O K O L 
o odovzdaní zbierkových predmetov na dočasné užívanie podľa Zmluvy 
o výpožičke č. zo dňa 15. 5. 2012 (ďalej len „zmluva") 

Požičiavateľ: Múzeum v Kežmarku 
Sídlo: Hradné námestie č. 42, 060 01 Kežmarok 
Zodpovedný zamestnanec oprávnený 
konať vo veci výpožičky: Mgr. Erika Cintulová 
Funkcia: riaditeľ 

Vypožičiavateľ: Janka a Juraj Gantner spol. s r. o. 
Sídlo: Severná 10 
Zastúpený: Ing. Jánkou Gantnerovou, konateľkou 

Požičiavateľ ako správca zbierkového predmetu odovzdáva a vypožičiavateľ 
zbierkového predmetu preberá do dočasného užívania zbierkový predmet 
podľa článku II. bod 1 zmluvy o výpožičke v počte 1 kus v neporušenom 
stave. 

I. 

II. 

V Kežmarku dňa 15.6. 2012 V Kežmarku 15.6.2012 

za požičiavateľa za vypožičiavateľa 

Múzeum v Kežmarku 
Hradné námestie 42 

060 01 Kežmarok 4 



/ 
P R O T O K O L 

o vrátení zbierkových predmetov dočasne užívaných podľa Zmluvy 
o výpožičke č. 8 zo dňa 2.06.2011 (ďalej len „zmluva") 

I. 
Vypožičiavateľ: Múzeum v Kežmarku 
Sídlo: Hradné námestie č. 42, 060 01 Kežmarok 
Zodpovedný zamestnanec oprávnený 
konať vo veci výpožičky: Mgr. Maroš Semančík 
Funkcia: historik umenia 

Požičiavateľ: Slovenská národná galéria 
Sídlo: Riečna 1,815 13 Bratislava 
Zodpovedný zamestnanec oprávnený 
konať vo veci výpožičky: Mgr. Katarína Beňová PhD. 
Funkcia: kurátorka Zbierky umenia 19. storočia 

II. 

Vypožičiavateľ zbierkových predmetov odovzdáva a požičiavateľ zbierkových 
predmetov preberá zbierkové predmety podľa článku II. bod 1 zmluvy v počte 3 
kusov v pôvodnom stave. 

V Kežmarku dňa 

za vypožičiavateľa za požičiavateľa 

5 



JANKA & JURAJ GANTNER sPoi L s r. o. 

MUDr. Alexandra 24, 060 01 Kežmarok 
SLOVENSKO 

Vážená pani 

Cintulová 

Múzeum 

060 01 K e ž m a r o k 

Vec : Žiadosť 

Vážená pani riaditeľka, 

Týmto Vás láskavé žiadam o zapožičanie športovej ceny p. Šoltýsa Michala, 

ktorá sa nachádza v Kežmarskom múzeu - hrade. Je to cena môjho otca 

a radi by sme ju pridali a vystavili v našom hoteli, kde je výstavka mojich a 

dcériných cien . 

Za vybavenie žiadosti ďakujem 

S pozdravom 
Janka & Juraj Ganíner sp.:l. 

) 
717 
I2/P 

konateľ spoločnosti 

v Kežmarku, 28.05.2012 

HOTEL C L U B * * * 
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s. 6608093003/1111 

IČO : 17079039 ; IČ pre DPH : SK 2020515717 
tel. +421-52-4524051-2 
hotelclub@sinet.sk. recepciaclub@sinet.sk 

fax +421-52-4524053 
www.hotelclubkezmarok.sk 

mailto:hotelclub@sinet.sk
mailto:recepciaclub@sinet.sk
http://www.hotelclubkezmarok.sk


Subject: Re: Prosba 
From: muzeum.tk@stonline.sk, muzeum.tk@stonline.sk 
Date: 5.6.2012 13:19 

To: "Mgr. Erika Cintulová" <riaditelka.muzea@kezmarok.com> 

Dobrý deň ,pani riaditeľka. 
S najväčšou pravdepodobnosťou ide o cenu z pretekov v zjazdovom lyžovaní, ktorú získal 
lyžiar Karol Bruk. Žiaľ pre nedostatok času sa nám nepodarilo zistiť o aké konkrétne 
preteky išlo. Šoltýs mohol mať pohár len v "držbe", nakoľko v tomto roku bol len v žiackom 
veku. To len pre upresnenie. 
Vzhľadom na stav a datovanie stanovujem poistnú cenu pohára s kupou v etuji na 

S prianím úspešnej výstavy 

PhDr. Zdenka Letenayová 
riaditeľka 

Slovenské združenie telesnej kultúry - Múzeum telesnej kultúry v SR 
Junácka 6 
832 80 Bratislava 
tel: 02.44 37 24 27,02.49249 370 mobil: 0911 474127 
E- ma i I: muzeum.tk@stonline.sk 
www. muzeumsportu. sk 

1 of 1 5.6.2012 13:2' 

mailto:muzeum.tk@stonline.sk
mailto:muzeum.tk@stonline.sk
mailto:riaditelka.muzea@kezmarok.com
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j o registra SR Stránka 1 

Oddiel: Sro 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti: 

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OBCHODNÝ REGISTER 
NA INTERNETE 

SlovenskyttH | S&Engl ish 

Microsoft 
fcDITKC 

m 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov 
Tento výpis má len informatívny charakter a nieje použiteľný pre právne úkony ! 

Janka a Juraj Gantner spol. s r.o. 

Severná 10 
Kežmarok 

17 079 039 

24.06.1991 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

sprostredkovanie obchodu 

prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich regenerácii - fitness centrum 

výuka lyžovania 

veľkoobchod s poľnospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami 

veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom, tovarom pre domácnosť, s pevnými, 
tekutými, plynnými palivami a príbuznými výrobkami, kovmi a kovovými rudami, drevom 
a stavebnými materiálmi, železiarskym tovarom, inštalatér, a vykurovacími zariadeniami, 
strojmi a technickými potrebami, papierenským tovarom 

maloochod s potravinami a pochutinami, tabakovými výrobkami, kozmetickými 
výrobkami, textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom, nábytkom a svietidlami, 
prístrojmi pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi, knihami, novinami, 
časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami, exotickým zvieratstvom, vtáctvom, 
akvarijnými rybkami, železiarskym tovarom, farbami, skleneným tovarom, potrebami pre 
kutilov 

maloobchod s použitým tovarom v predajniach 

maloobchod mimo riadnej predajne 

prevádzkovanie hotela s možnosťou stravovania od triedy ** 

prevádzkovanie cestovnej kancelárie 

verejné stravovanie /reštaurácia, vináreň, kaviareň, denný bar/ 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu 
voľnej živnosti 

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v 
rozsahu voľnej živnosti 

reklamná a propagačná činnosť 

prenájom strojov, zariadení, leasingová činnosť (spojená s financovaním) 

sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností 

prevádzkovanie plateného parkoviska 

zmenáreň 

ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činnosti 
v týchto zariadeniach 

pohostinská činnosť 

administratívne služby 

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 

vedenie účtovníctva 

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

prevádzkovanie športových zariadení 

služby súvisiace so skrášľovaním tela 

(od: 08.06.1999) 

(od: 24.06.1991) 

(od: 24.06.1991) 

(od: 24.06.1991) 

(od: 24.06.1991) 

(od: 31.12.1992) 

(od: 31.12.1992) 

(od: 31.12.1992) 

(od: 31.12.1992) 

(od: 31.12.1992) 

(od: 31.12.1992) 

(od: 31.12.1992) 

(od: 31.12.1992) 

(od: 31.12.1992) 

(od: 31.12.1992) 

(od: 31.12.1992) 

(od: 08.06.1999) 

(od: 08.06.1999) 

(od: 08.06.1999) 

(od: 08.06.1999) 

(od: 08.06.1999) 

(od: 08.06.1999) 

(od: 08.06.1999) 

(od: 07.05.2004) 

(od: 07.05.2004) 

(od: 09.02.2010) 

(od: 09.02.2010) 

(od: 09.02.2010) 

(od: 09.02.2010) 

(od: 09.02.2010) 

(od: 09.02.2010) 

(od: 09.02.2010) 

(od: 09.02.2010) 

(od: 09.02.2010) 

Vložka číslo: 92/P 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID= 1854&SID=8&P=0 12.6.2012 14:54:11 
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,no registra SR Stránka 2 

/ločníci: 

Výška vkladu každého 
spoločníka: 

Štatutárny orgán: 

Konanie menom spoločnosti: 

Základné imanie: 

Ďalšie právne skutočnosti: 

Dátum aktualizácie údajov: 
Dátum výpisu: 

prieskum trhu a verejnej mienky 

správa bytového a nebytového fondu 

Ing. Janka Gantnerová 
Severná 10 
Kežmarok 060 01 

Juraj Gantner 
Severná 10 
Kežmarok 060 01 

Ing. Janka Gantnerová 
Vklad: 16 597 EUR Splatené: 16 597 EUR 

Juraj Gantner 

Vklad: 16 597 EUR Splatené: 16 597 EUR 

konatelia 
Ing. Janka Gantnerová 
Severná 10 
Kežmarok 
Vznik funkcie: 19.12.1997 
Juraj Gantner 
Severná 10 
Kežmarok 
Vznik funkcie: 19.12.1997 

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú obaja konatelia 
samostatne a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu prípoja svoj 
vlastnoručný podpis. 

33 194 EUR Rozsah splatenia: 33 194 EUR 

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 
14.6.1991 na základe zákona č. 109/64 Zb. v znení novely 103/90 Zb., Hosp. zákonníka. 
Stary spis: S.r.o. 354 

Zmeny v zápise prevedené v súlade s dodatkom k spoločenskej zmluve podpísaného 
spoločníkmi dňa 11.12.1992 v súlade s § 764 zák.č. 513/91 Zb. 

Zápisnica z VZ spoločníkov zo dňa 29.9.1995. 

Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 3.12.1998 a dodatok č. 1 zo dňa 12.3.1999 
k spoločenskej zmluve. 

11.06.2012 
12.06.2012 

(od: 09.02.2010) 

(od: 09.02.2010) 

(od: 08.12.2009) 

(od: 08.12.2009) 

(od: 08.12.2009) 

(od: 08.12.2009) 

(od: 08.06.1999) 

(od: 07.05.2004) 

(Od: 07.05.2004) 

(od: 08.06.1999) 

(od: 08.12.2009) 

(od: 24.06.1991) 

(od: 31.12.1992) 

(od: 15.11.1995) 

(od: 08.06.1999) 

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla 

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby 

Stránkové hodiny na registrových súdoch 
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 
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