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ZMLUVA   O  VÝPOŽIČKE  č. 364/2021 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
Vypožičiavateľ:   
Názov:    Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
Sídlo:     Obchodná ulica č. 64, 816 11  Bratislava 
Zastúpený:   Mgr. Eva Ševčíková, generálna riaditeľka 
IČO:    00 164 429 
DIČ:      220798736  
IČ DPH:     SK220798736  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica - zdaniteľná osoba registrovaná pre daň  podľa §7 zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
Číslo účtu (IBAN):   SK97 8180 0000 0070 0024 2343 
Právna forma: štátna príspevková organizácia pôsobiaca na základe zákona SNR  č. 4/1958 

Zb.  o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách v znení neskorších 
predpisov 

Osoba oprávnená konať  
vo veci realizácie zmluvy:   Mgr. Zuzana Danihelová, kustódka Múzea ľudovej umeleckej výroby 
 
(ďalej len „vypožičiavateľ“) 
 
 
Požičiavateľ:    
Obchodné meno:                 Mgr. art. Veronika Rabadová 
Miesto podnikania:                Na Sihoti 1159/19, 02601 Dolný Kubín 
IČO:                  51280469 
DIČ:                  1081213287 
Registrovaný:                                      1.1. 2018 
 
(ďalej len „požičiavateľ“)  
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je výpožička hnuteľných vecí, uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „predmet 
výpožičky“) na dočasné bezodplatné užívanie a úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán s 
tým súvisiacich, ako aj ďalšie skutočnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.  

2. Požičiavateľ na základe tejto zmluvy prenecháva vypožičiavateľovi na bezodplatné užívanie predmet 
výpožičky na obdobie uvedené v článku 4 bod 1. zmluvy a vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky 
vrátiť požičiavateľovi  v stanovenej lehote v zmysle tejto zmluvy. 

 
 

Čl. 3 
Účel výpožičky 

1. Predmet výpožičky sa vypožičiava za účelom jeho verejného vystavenia v rámci výstavy "Slowakische 

Trachten -  Kreative Synergien" / Slovenské kroje – tvorivé synergie, (ďalej ako ,,výstava"). Výstavu 
organizuje vypožičiavateľ vo výstavných priestoroch Zámku Schlosshof, Schloßhof 1, 2294 Schloßhof, 
Rakúsko, v dňoch od 8. 10.  2021 do 15. 12  2021. 

2. Požičiavateľ odovzdá predmet výpožičky vypožičiavateľovi v stave spôsobilom na riadne užívanie v deň 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Predmet výpožičky bude vypožičiavateľovi odovzdaný v Bratislave.  
O odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky ako aj o vrátení predmetu výpožičky požičiavateľovi spíšu 
zmluvné strany protokol 

3. Zmena účelu výpožičky je neprípustná. 
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Čl. 4 
Doba trvania výpožičky a skončenie 

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky odo dňa odovzdania predmetu výpožičky vypožičiavateľovi 
do 20. 12  2021. 

2.  Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky požičiavateľovi v posledný deň výpožičky. 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť svoje povinnosti, ak im v tom nebráni zásah vyššej moci, za ktorý sa 

považuje udalosť mimo dosahu ich pôsobnosti, najmä zhoršená pandemická situácia, prírodná katastrofa, 
udalosť ohrozujúca bezpečnosť štátu, ozbrojený konflikt, výnimočný alebo núdzový stav, štrajk. V takom 
prípade sa zmluvné strany zaväzujú dohodnúť na novom obsahu svojich vzájomných práv a povinností 
vyplývajúcich im zmluvy. 

 
 

 
Čl. 5 

Podmienky výpožičky 
1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky užívať v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou.  
2. Vypožičiavateľ je povinný: 

a) vykonať bezpečnostné opatrenia pri premiestňovaní, dočasnom umiestnení a vystavení predmetu 
výpožičky tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, zničeniu,  zámene, strate alebo odcudzeniu, 

b) zabezpečiť primerané klimatické podmienky v priestore dočasného užívania vecí, 
c) vrátiť predmet výpožičky bez zásahu opravy alebo úpravy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak, 
d) vzniknuté škody na veciach bezodkladne oznámiť požičiavateľovi a tieto škody nahradiť. 

3. Vypožičiavateľ nesmie zapožičať predmet výpožičky ďalším osobám alebo organizáciám. 
4. Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku plynú odovzdaním predmetu výpožičky 

na dočasné užívanie a končia vrátením predmetu výpožičky požičiavateľovi. 
5. Požičiavateľ vzhľadom na účel výpožičky bezodplatne udeľuje vypožičiavateľovi aj súhlas na   
        verejné vystavenie predmetu výpožičky v rámci výstavy špecifikovanej v čl. 3 tejto zmluvy. 
6. Vypožičiavateľ je oprávnený predmet výpožičky od požičiavateľa neprevziať  v prípade, ak tento je 

akokoľvek poškodený alebo nie je spôsobilý na daný  účel zmluvy. V takom prípade je vypožičiavateľ 
oprávnený od tejto zmluvy okamžite odstúpiť. Odstúpenie je účinné jeho doručením druhej zmluvnej 
strane. Nárok na náhradu škody vypožičiavateľa týmto nie je dotknutý. 

7. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady súvisiace s prevzatím a odovzdaním predmetu výpožičky ako aj 
náklady na prevoz, montáž a demontáž predmetu výpožičky .  

 
Čl. 6 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 
1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov.  
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme podpísanej obidvomi zmluvnými stranami.  
3. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 1 vyhotovenie pre požičiavateľa a 2 vyhotovenia pre 

vypožičiavateľa. 
4. Súčasť tejto zmluvy tvorí: Príloha č. 1 – Protokol o odovzdaní predmetu výpožičky a Príloha č. 2 Protokol 

o vrátení predmetu výpožičky. 
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť  dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám (o slobode informácii) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a Občianskeho zákonníka. 

 
 
 
 
V                                                           2021                          V                                                      2021 

 
 
 
 

.....................................................     ..................................................... 
Ústredie ľudovej umeleckej výroby             Veronika Rabadová 
Mgr. Eva Ševčíková 
generálna riaditeľka   
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Zoznam predmetov výpožičky 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ poskytne na bezplatné užívanie za výstavným 

účelom tento/tieto predmet/-y: 

 

Spolu: 1 predmet v hodnote 200 € 

    

Poradové 

číslo 

Názov predmetu Počet 

kuso

v 

Fyzický 

stav 

Finančn

á 

hodnota 

v € 

Fotografia predmetu 

1. 

 

 

 

Šaty  

 

   
 

1 Dobrý 

 

 

 

   

200  € 

 


