
zMLuvA o rnírožIčxn a. 4t2020
(ďalej len,,zmluva")

uzatvorená podl'a § 659 a nasl. Oběianskeho zákonníka, Zákonom é. 20612009 Zbierky zákonov o
múzeách a galériách a o ochrane predmetov kulturnej hodnoty, Výnosu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky č. MK-2544|Z015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania zékladných
odborných ěinností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kulturnej povahy.

čl. I.
Zmluvné strany:

Požičiavatel': Kysucké múzeum v Čadci
Sídlo (adresa): Moyzesova 50,022 01 Čadca
Zastúpený (štatutár): Mgr. Helena Kotvasová, riaditel'ka na základe poverenia
ICO: 361 450 76
DIČ: 2021439563
Telefón: +421414321386
Zodpovedný pracovník: Mgr. Adam Bucht
Funkcia: kurátor
(ďalej len požičiavatel)

^

Zastilpeny (štatutár): PhDr. Janka Bírová, riaditelka

Vypožičiavatel':
Sídlo (adresa):

ICO:
DIČ:
Telefón:

Kysucká knižnica v Čadci
ul. 17. Novembr a 1258, 022 OI Čadca

361 450 68
2021435625
+421 41 4334115

(d'alej len ,, vypožičiavateť" alebo ,, zmllvná strAna")

cl. il.
Predmet zmluvy

l. Predmetom zmluvy je rn_ požiěka predmetov kultumej hodnoty zo srikromnej zbierky
požiěiavatel'a v poěte 5 ks, podl'a nasledovného zoznaínu:
E 1986 stól
E 1849 stolička
E 9200 truhla
E 1960 lavica
E 1736 skrinka

cl. ilI.
Účel v požičky

l . Predmetom zmluvy je v požička zbierkov; ch predmetov za ričelom prezentácie na q stave

,,Památnej izby Pavla Hrtusa Jurinu 6'v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci.
s miestom realizáciez Kysucká knižnica v Cadci
konanej v dňoch: od 5.2.2020 do 4.2.202l
organizátor q stavy: Kysuclcá knižnica v Čadci

2. Zmena riěelu je neprípusbrá



čl rv.
Doba výpožičky

l. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožiěky v ěase od 5.2,2020 do 4.2.202l
2. Vypožičiavatel' je povinný vrátiť na vlastné útraty osobne zodpovedným pracovníkom podl'a

čl. I. ods. l. predmet zmluvy v póvodnom stave do posledného dňa qýpožičky.
3. Požičiavateť si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu pred skončením doby

výpožiěky, ak ho potrebuje pre svoje účely alebo ho vypožiéiavatel'uživa v rozpore s ěl. ilI.
a V. tejto znluvy.

Cl. v.
Podmienky vypožičky

Vypožičiavatel' sa zavázuje: Predmet zmluvy uživať v srilade s ělankom III. a IV. tejto zmluvy.
Vypožičiavatel'je povinn :

1. Vykonať bezpeěnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene, poškodeniu
alebo zničeniu predmetu zmluÝy.

2, Bezodkladne informovať požičiavatel'a, ak by nastala niektorá zo situácií uveden; ch v ěl. V.,
bode 1 tejto zmluvy.

3 . Y zniknuté škody pri užívaní predmetu uhradiť
z v|astnych prostriedkov.

4, Predmet zmluvy v čase v požičky reprodukovať v médiách len so srihlasom požiěiavatel'a
a za ěelom, ktorym budri rešpektované práva vlastníka predmetu.

5, Vypožiěiavateť zodpovedá za dodržiavanie autorsh. ch práv.
6. Vrátiť predmet zmluvy bez zásahu opravy alebo tipravy,
7, Odovzdanie a vrátenie predmetov potvrdia zmluvné strany podpisom Protokolu o odovzdaní

predmetu v}požiěky a Protokolu o vrátení predmetu v požiěky - Prí|oha l a2tejto zmluvy.

čl. VI.
záverečné ustanovenia

1. Yzt'ahy zmluvnych strán, ktoré nie s upravené v tejto
Občianskym zákonníkom v platnom znení a ďalšími

v plnom rozsahu do troch mesiacoch

zmluve, sa riadia podl'a 659 a násl.
ustanoveniami príslušnych právnych

predpisov,
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spoly, ktoré vznikn ztejto zmluvy sa budri

riešiť podl'a Zákona NR SR 24412002 Z.z. o rozhodovacom konaní v platnom zneni.
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy s možné len písomnou formou oboch zmluvn}ch strán.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktor; ch strany obdržia:

1 rovnopis požičiavateť
3 rovnopisy vypožičiavatel'

5. Zmluva nadobrida platnosť dňom podpisu zmluvn; ch strán a ťlěinnosť dňom
nasledujricim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateťa.

V Čadci dňa:3,2.2020

Požičiavatel': Vypožičiavatel':

-=-_

Mgr.Helena ,
ova PhDr. Janka Bírová

riaditelka knižniceriaditelka m zea na základe poverenia



---"f--

Príloha č. l

protokol o odovzdaní

Predmetu \. požičky na áklade Zmluvy o q požiěke ě.412020 zo dňa: 3.2.2020

odovzdané dňa:

Príloh a ě. 2

Protokol o vráten*í

Predmetu v požiěky na zák|ade Zmluvyo v požičťe ě. 4l202}zo dňa: 3,2.2020

vrátené dňa:

Požičiavatel' podpis: Vypožič iavate ť podpis :

Požičiavateť podpis: Vypožič iavatel' podpi s :



Príloha č. l

protokol o odovzdaní

Predmetu v požičky na základe Zm|uvy o v; požiěke ě. 4l20z0 zo dňa:3.2.2020

odovzdané dňa:

Požičiavateť podpis: Y ypožiě iavatel' podpi s :

Príloh a č. 2

protokol o vrátení

Predmetu v požičky na základe Zmluvy o v požičke ě.4/2020 zo dňa:3.2,2020

vrátené dňa:

Požičiavateť podpis: žičiavatel'


