
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 
č. 2/2014 

uzatvorená podľa § 659 a následne Občianskeho zákonníka v platnom znení 

Cl.I 
Zmluvné strany 

1. Požičiavate!': Múzeum v Kežmarku 
v f 

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

z 1. apríla 2002 KUL/2002/000153/11, dňa 01.04.2002 

( ďalej len „požičiavate!'") 

2. Vypožičiavateľ: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu 
Štatutárny zástupca: Barbara Pachniowska 
Sídlo: Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ 
Zástupca oprávnený konať 
vo veciach zmluvných: Barbara Pachniowska 
Funkcia: riaditeľka 
IČO: 
Zriadenie: 

( ďalej len „vypožičiavateľ") 
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či. n. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov v počte 16 ks zo 
zbierkového fondu Múzea v Kežmarku a pomocného materiálu v počte 16 
ks, (ďalej len „veci") podľa prílohy č.l, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy. 

2. Veci sú nepoškodené a spôsobilé na dočasné užívanie podľa článku III. 
tejto zmluvy. 

ČI. III. 
Účel výpožičky 

1. Veci sa zapožičiavajú za účelom výstavy : Nowy Targ a Kežmarok. 
2. Zmena účelu je neprípustná. 

ČI. IV. 
Doba výpožičky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 21.01.2014 -
30.01.2014. 

2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť veci v posledný deň výpožičky. 
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. Veci 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 vecí. 
3. Vzniknuté škody pri užívaní vecí bezodkladne oznámiť požičiavateľovi 

a výšku škody určenú vypožičiavateľom 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 zbierkových predmetov na dočasné užívanie a končia 
vrátením na základe potvrdenia Protokolu o vrátení dočasne užívaných 
zbierkových predmetov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2 



ČI. 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. 278/1993 Z.z. v úplnom znení a ďalšími ustanoveniami 
príslušných právnych predpisov. 

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

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú 
z tejto zmluvy, sa budú riešiť dohodou, v prípade nezhody podľa Zákona 
NR SR č. 218/96 Z.z. o rozhodovacom konaní v platnom znení. 

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

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

6. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

V Kežmarku dňa 21.01.2014 

/^DVRlTFřtOR 

vypožičiavate!' 

M ú z e u m v Kežmarku 
Hradné námestie 42 

060 01 Kežmarok 

požičiavate!' 
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