
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 18/2014 

Uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 
SNM-SML-ZOV-2014/3285 

Článok I. 
Z M L U V N É S T R A N Y 

1. Zapožičiavate!': 
I. 

a) Názov: SNM-Spišské múzeum 
b) Adresa: Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča 
c) IČO: 00164 721 
d) DIČ: 2020603068 
e) IČ DPH: SK 2020603068 
f) Č. účtu: 7000243725/8180 Štátna pokladnica 
g) Štatutárna zástupca: PaedDr. PhDr. Viktor Jasaň, poverený vedením SNM 
h) Poverený zástupca: PhDr.Mária Novotná, riaditeľka ŠOJ 

2. Vypožičiavate!' 

a) Názov: Múzeum v Kežmarku 
b) Adresa: Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok 
c) IČO: 3778122 
d) DIČ: 
e č.ú.: 0023400300/0000 Daxld Udiika ^ i / W W i ^ . V C o c S i O s ^ / f - / f o * 
f) Štatutárny zástupca: Mgr. Erika Cintulová, riaditeľka 'či^Jc 
g) Poverený zástupca: ' 

Článok II. 
PREDMET VÝPOŽIČKY 

1. Predmetom výpožičky sú nižšie uvedené predmety zo zbierok SNM-Spišského múzea v Levoči, 

p.č. evid.č. autor názov stav výška poistného 
rok vzniku, technika, materiál, rozmery 

1. SM-4482 Portrét I. Tôkôlyho, 2. pol. 17. stor,, OP, 79x62,5 cm dobrý 4.000,-€ 

Poznámka: Pri vypožičiavaní väčšieho množstva zbierkových predmetov možno v tejto časti uviesť iba spoločný názov - počet 
a odvolať sa na pripojenú prílohu „ZOZNAM ZAPOŽIČANÝCH ZBIERKOVÝCH PREDMETOV", ktorý musí mať uvedené náleži-
tosti, musí byť označený ako príloha ku Zmluve o výpožičke č. musí byť podpísaný zmluvnými stranami ako na zmluve, ktorá 
sa odvoláva na prílohu ako neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Na zozname musí byť rovnaké datovanie ako na zmluve. Príloha musí 
byť očíslovaná a pevne zviazaná so zmluvou a prolongovaná úradnou pečiatkou, aby nemohla byť zamenená iným zoznamom. 

Článok III. 
ÚČEL VÝPOŽIČKY 

1. Zbierkové predmety sa vypožičiavajú bezodplatne za účelom výstavným: Expozícia Imricha Tôkôlyho. 



Článok IV. 
DOBA VÝPOŽIČKY 

1. Dohodnutá doba vypožičania je od 03.11.2014 do 31.12.2016 .Predmet 
výpožičky vypožičiavate!' vráti v posledný deň vypožičania pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. 

Článok V. 
ZÁKLADNÉ PODMIENKY VÝPOŽIČKY 

1. Vypožičiavate!' je oprávnený užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s dohodnutým účelom a je povinný 
predmet výpožičky umiestniť v prostredí zodpovedajúcom jeho významu a stavu. 

2. Vypožičiavate!'je povinný vykonať také ochranné, klimatické, prípadne ďalšie opatrenia tak, aby nedošlo 
k zámene, odcudzeniu, strate, poškodeniu, alebo zničeniu predmetu, priestory v ktorých budú predmety 
uložené alebo vystavené nepresiahnu teplotu 15-20 0 C a vlhkosť minimálne 60 % 

3. Vypožičiavate!' nesmie na predmete výpožičky vykonávať žiadne opravy alebo úpravy. Predmety boli 
pred terajším zapožičaním odborne ošetrené. 

4. Vypožičiavate!' môže predmet výpožičky reprodukovať len so súhlasom zapožičiavateľa a za účelom, 
ktorým budú rešpektované práva zapožičiavateľa. 

5. Vypožičiavate!' predmet výpožičky vráti v určenom termíne a vopred dohodnutým spôsobom. 
6. Vypožičiavate!' sa zaväzuje nahradiť vzniknuté škody, ktoré na predmete výpožičky vznikli počas doby 

vypožičania. 
8. Vypožičiavate!' je povinný predmet výpožičky poistiť na celú dobu vypožičania podľa poistnej hodnoty 

určenej zapožičiavateľom v zmysle platných smerníc o správe zbierok. 
7. Vypožičiavate!' nesmie ponechať predmet výpožičky inému subjektu bez súhlasu zapožičiavateľa. 
9. Zapožičiavate!' si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu výpožičky pred skončením doby 

vypožičania, ak predmet výpožičky potrebuje pre vlastné účely, alebo vypožičiavate!' predmet výpožičky 
užíva v rozpore s touto zmluvou, alebo so zmluvou o nájme. 

10. Zapožičiavate!' si vyhradzuje právo odborného dozoru a kontroly spôsobu užívania a stav 
predmetu výpožičky. 

Článok VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Na ďalšie právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa primerane vzťahujú príslušné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka. Zákon o správe majetku štátu a Smernice pre správu zbierkových 
predmetov v múzeách a galériách a iných organizáciách zabezpečujúcich muzeálnu a galerijnú činnosť 
v platnom znení. 

2. Prípadné zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno dohodnúť obojstranne prijatými písomnými 
dodatkami, ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak bezvýhradného súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rozpisoch, z ktorých dva obdrží každá zo zmluvných strán. 
5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu 

vlády Slovenskej republiky. 
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.. 

V Levoči, dňa 03.11.2014 

vypožičiavate!' 
•V] 

zapožičiavate!' 


