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ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKO VÝCH PREDM ETOV č. 32/2021/R
uzavretá v zmysle ustanovení §12 a §15 zákona č. 206/ 2009 Z .z. o múzeách a galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov, a Výnosu MK SR č. MK-2544/2015110/11648 z lO.augusta 2015 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a
galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty v platnom znení a podľa ustanovení § 659 - 662
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:
(ďalej len „Zmluva“)
POŽIČIAVATEĽ:

Slovenská národná galéria
Riečna 1, 815 13 Bratislava
IČO: 00 164 712
IČ DPH: SK2020829943
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: SK85 8180 0000 0070 0011 7526
Štatutárny orgán: Alexandra Kusá, PhD., generálna riaditeľka
Telefón: +421.2.20476100
E-mail: sng@sng.sk
(ďalej len SNG / požičiavateľ)
a
V y p o ž ič ia v a t e ľ :

Ooo. o.z.
Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava
IČO: 53073118
DIČ: 2121402822
Bankové spojenie:
Č. účtu (vo formáte IBAN):

BIC/SWIFT:
Nie je platcom DPH
Štatutárny orgán: Eva Vozárová - riaditeľka
Kontaktná osoba: Eva Vozárová
Tel.: 0903 103 015
E-mail: eva@zdruzenie.ooo: eva.vozarova@gmail.com
(ďalej len vypožičiavateľ)
Článok 1
Predmet zmluvy
SNG bezodplatne požičiava vypožičiavateľovi nasledujúci zbierkový predmet:
inv.
číslo

autor

názov

datovanie

materiál

technika
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Poskytnutý vo forme ISO-súboru - zaslaný elektronickou formou ako digitálne dáta.
Na účely výstavy / názov: Stratený človek
Miesto realizácie: Parter_BSC, A. Gwerkovej- Gollnerovej 6, 969 01 Banská Štiavnica
Termín výstavy: 22.10.2021 -28.11.2021
Výpožičná doba:
Celková poistná suma:
(ďalej len „zbierkové predmety“ alebo „digitálne dáta“)

ČLÁNOK 2

Podmienky výpožičky
1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje:
a/ zbierkové predmety užívať v súlade s čl. 3 - 5 tejto zmluvy,
b/ vykonať všetky bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate,
zámene, zneužitiu alebo ďalšiemu šíreniu zbierkových predmetov,
c/ vzniknuté škody pri užívaní zbierkových predmetov uhradiť v plnom rozsahu,
d/ umožniť kontrolu zbierkových predmetov.
ČLÁNOK 3

Ochrana a bezpečnosť
1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že si zbierkové predmety poskytnuté formou digitálnych dát (ISO
súbory) stiahne a vytvorí z nich jednu kópiu, ktorá bude súčasťou výstavy. Poskytnuté dáta
nebudú kopírované na žiadne iné účely než na účely výstavy uvedenej v čl. 1 tejto zmluvy.
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že poskytnuté digitálne dáta po skončení výstavy zlikviduje
a zabráni tak akémukoľvek šíreniu audiovizuálneho obsahu zbierkových predmetov, ktorých
vlastníkom je SNG.
3. Vypožičiavateľ je povinný oznámiť SNG bezodkladne každú zmenu, ohrozenie alebo krádež, či
kopírovanie digitálnych dát. V prípade, že hrozí škoda, je vypožičiavateľ povinný uskutočniť
nevyhnutné opatrenia na zabránenie škôd, príp. ak už ku škode došlo, zistiť, resp. objasniť
príčinu poškodenia, pôvodcu a rozsah škody.
4. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia vypožičaný výstavných digitálnych záznamov, SNG
už neposkytne ďalšiu výstavnú kópiu za účelom vystavovania.

5. Vypožičiavateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na digitálnych záznamoch zanedbaním
povinnosti podľa tejto zmluvy alebo spôsobenú tretími osobami.
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ČLÁNOK 4

Inštalácia a deinštalácia
1.

Inštalácia a deinštalácia zbierkových predmetov, v tomto prípade poskytnutých ISO súborov,
podlieha povinnostiam, uvedeným v článku 3 tejto zmluvy.
ČLÁNOK 5

Repro-práva
2. V prípade, ak o to vypožičiavateľ požiada, SNG umožní vyhotovenie digitálnej reprodukcie
vypožičaných zbierkových predmetov za účelom propagácie výstavy na náklady
vypožičiavateľa bez poplatkov. Uverejňovanie zbierkových predmetov vo filme, v televízii, na
iné účely ako propagáciu výstavy je možné len so súhlasom SNG. Vyhotovovanie pohľadníc,
tlačovín, diapozitívov a iných reprodukcií je povolené len po predchádzajúcej dohode so SNG
a len v súvislosti s propagáciou výstavy.
3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že pri každej publikácii zbierkových predmetov resp. dokumentácii
k vypožičaným zbierkovým predmetom, bude uvedená SNG vo forme: Slovenská národná
galéria (platí aj pre príslušné jazykové mutácie). SNG je oprávnená požiadať, aby s ňou bol
prekonzultovaný popis zbierkových predmetov použitý vypožičiavateľom.
4. V prípade, ak vypožičiavateľ bude vydávať sprievodné publikácie k výstave, zaväzuje sa, že dodá
SNG bezodplatne a bez vyzvania najmenej 2 (dva) výtlačky. Vypožičiavateľ výtlačky
odovzdá/zašle do 10 (desať) dní po ich vydaní. V prípade poštovej zásielky vypožičiavateľ
uvedie adresu požičiava teľa uvedenú v identifikačných údajoch tejto zmluvy. Tak isto bude
SNG vypožičiavateľom informovaná o prípadnom umiestnení reprodukcií zbierkových
predmetov na internetových doménach, pričom tieto môžu byť len doménami vypožičiavateľa a
nie tretieho zmluvného partnera.
ČLÁNOK 6

Všeobecné zmluvné podmienky
1. Zbierkové predmety ostávajú vo vlastníctve SR - SNG a môžu byť použité len na účel uvedený
v článku 1 tejto zmluvy. So zbierkovými predmetmi sa nesmie bez súhlasu SNG akýmkoľvek
spôsobom disponovať ani ich ďalej požičiavať.
2. Vypožičiavateľ zodpovedá za dodržanie autorských práv týkajúcich sa zbierkových predmetov.
3. SNG je kedykoľvek oprávnená, bez ujmy na svojich prípadných ďalších nárokov voči
vypožičiavateľovi, vyžiadať si zbierkové predmety zo závažných dôvodov späť.
Závažnými dôvodmi sú najmä:
každé porušenie povinností vypožičiavateľa vyplývajúce z tejto zmluvy,
každé ohrozenie alebo zanedbanie starostlivosti vypožičiavateľom
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4. Žiadosť o predĺženie výpožičnej doby je potrebné písomne oznámiť SNG najneskôr dva týždne
pred pôvodne plánovaným ukončením výpožičnej doby. SNG má právo, nie je však povinná,
výpožičnú dobu predĺžiť. Ak SNG súhlasí s predĺžením výpožičnej doby, musí vypožičiavateľ na
vlastné náklady zabezpečiť predĺženie poistenej zmluvy.
5. Všetky náklady, výdavky a poplatky spojené so vznikom a realizáciou tejto zmluvy hradí
vypožičiavateľ.
6. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia mať písomnú formu. Všetky oznámenia a správy medzi
zmluvnými stranami sa uskutočňujú písomnou formou. Vypožičiavateľ je povinný oznámiť SNG
každú zmenu svojho sídla. Až do takého oznámenia môžu byť písomnosti SNG zasielané
s právnou účinnosťou aj na pôvodnú adresu (sídlo).
7.

Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane
všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“).
Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej
republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani
za ohrozenie tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods.l
Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom
nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v registri.

8.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) obdrží
vypožičiavateľ a 2 (dve) SNG.

za SNG:

za ooo, o.z.

Alexandra Kusá, PhD.
generálna riaditeľka

Eva Vozárová
riaditeľka

v

v

dňa ....................

dňa
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