
Z m l u v a o v ý p o ž i č k e 
č. 12/2014 

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

Článok I. 
Zmluvné strany 

Múzeum v Kežmarku 
Hradné námestie č. 42, 060 01 Kežmarok 
Mgr. Erika Cintulová - riaditeľka 

Mgr. Erika Cintulová 
37781227 
2021452323 

Mgr. Erika Cintulová 
Riaditeľka 
Zriaďovacia listina Prešovského samosprávneho kraja 
z 1. apríla 2002 KUL - 2002/000153/11 
Register MaG MK SR č. MK 6894/2004-400 RM 48/98 
(ďalej len „požičiavateľ) 

a 
Mestské muzeum Lanškroun 
nám. A. Jiráska 1 - zámek, 563 01 Lanškroun 
PaedDr. Márie Borkovcová 

PaedDr. Márie Borkovcová 

Bc. Drahomíra Lišková 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov v počte 23 kusov (viď príloha). 

2. Predmety sú v dobrom stave. 

Článok III. 
Účel výpožičky 

1. Predmety sa zapožičiava za výstavným účelom na tému: Vánoce ve svete 

2. Zmena účelu je neprístupná. 

1. Požičiavateľ: 
Sídlo: 
v 

Štatutárny zástupca: 
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach zmluvných: 
IČO : 
DIČ : 
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach realizácie zmluvy: 
Funkcia : 
Zriadenie: 

Vypožičiavateľ: 
Sídlo: 
v 

Štatutárny zástupca: 
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach zmluvných: 
IČO: 00484 709 
DIČ: 
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach realizácie zmluvy: 



Článok IV. 
Doba výpožičky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 28.09.2014 do 29.01.2015 
2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť veci v posledný deň výpožičky. 

Článok V. 
Podmienky výpožičky 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje veci užívať za účelom a v dobe v súlade s článkom III. a článkom 
IV. tejto zmluvy. 
2. Vypožičiavateľ je povinný : 
a) vykonať bezpečnostné opatrenia pri prevoze a dočasnom umiestnení tak, aby nedošlo k 
poškodeniu, zničeniu, zámene, strate alebo odcudzeniu vecí, 
b) zabezpečiť primerané klimatické podmienky v priestore dočasného uskladnenia vecí 
d) vzniknuté škody podľa bodu 2 tohto článku bezodkladne oznámiť požičiavateľovi a výšku škody 
určenú vypožičiavateľom uhradiť v plnej výške. 
3. 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 v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 

Článok VL 
Všeobecné 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 vecí 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.218/1996 Z. z. o rozhodcovskom 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 obidvomi zmluvnými stranami. 

V Kežmarku dňa 28.09.2014 

požičiavateľ vypožičiavateľ 


