
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí 
č. 164/2021-STM

uzatvorená v súlade s § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník SR v znení neskorších predpisov, 
§ 12 ods. 3 zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o 
zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

v znení jeho neskorších zmien a doplnkov (ďalej ako „zmluva“)

Zodpovedný zamestnanec oprávnený konať

Článok L 
Zmluvné strany

požičiavateľ: Slovenské technické múzeum
Právna forma:
Štatutárny zástupca:

štátna príspevková organizácia
Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka

Sídlo: Hlavná č. 88, 040 01 Košice, Slovenská republika
Zriaďovacia listina: Rozhodnutie MK-1426/2010-10/5882 č.: MK 1426/2010-

10/5882 v znení MK SR č.: -MK- 2767/2015 - 110/13883
IČO: 312 97 111
DIČ: 2021443380
IČ DPH: SK2021443380
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK 90 8180 0000 0070 0007 1070
Zástupca oprávnený konať 
vo veciach zmluvných: Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka 

teľ: +421 55 2451 111, e-mail: sekretariat@stm-ke.sk

(ďalej len ako “požičiavateľ”)

vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Miroslav Hájek
funkcia: riaditeľ Múzea letectva v Košiciach
kontakty: tel.: +421 905 573 374, e-mail: miroslav.hajek@gmail.com

a

vypožičiavate!’: Letecké muzeum v Kunovicích pobočka Slováckeho 
aeroklubu Kunovice

Právna forma:
Štatutárny zástupca:

pobočný spolek
Martin Hrabec, riaditeľ

Sídlo: Letecká 1383, 686 04 Kunovice, Česká republika
Zapísaný:
IČ:
DIČ:

v spolkovém rejstríku pod sp. zn. L22318 vedený u Krajského soudu v Brne 
05675171
CZ05675171 (DPH)

Bankové spojenie: Československá obchodní banka, ČSOB konto pro neziskové organizace
IBAN: CZ87 0300 0000 0002 7800 7215
kontaktná osoba: Martin Hrabec

tel.: +420 602 749 358, e-mail: muzeum-kunovice@seznam.cz 
(ďalej len ako „vypožičiavate!’“)

Preambula

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne 
a zaväzujú sa bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla 
mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto 
skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto 
údajov alebo ich zmeny vzniknúť.
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II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je výpožička hnuteľných vecí - 2 ks nižšie uvedených motorov 
požičiavateľa, ktoré požičiavate!’ poskytuje vypožičiavateľovi do výpožičky na bezodplatné 
užívanie za podmienok stanovených touto zmluvou:

názov číslo
1 ks motor P/N D-30KU-154 2s, S/N 591 18912415
1 ks motor P/N D-30KU-154 2s, S/N 59239712440

(ďalej spolu len ako „predmet výpožičky“)

2. Na prevzatie predmetu výpožičky v mene vypožičiavateľa je oprávnený: 
Martin Hrabec, riaditeľ Leteckého múzea v Kunovicích.

3. Požičiavate!’ vyhlasuje, že predmet výpožičky je v jeho oprávnenej držbe, je 
nepoškodený a je spôsobilý na riadne užívanie pre účel podľa čl. III. tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pri odovzdaní predmetu výpožičky vypožičiavateľovi, 
ako aj pri vrátení predmetu výpožičky požičiavateľovi, vyhotovia o týchto 
skutočnostiach písomný protokol, ktorý podpíšu osoby k tomu oprávnené/poverené 
zmluvnými stranami.

III.
Účel výpožičky

1. Predmet výpožičky, uvedený včl. II., ods. 1. tejto zmluvy poskytne požičiavate!' na 
bezplatné užívanie vypožičiavateľovi za účelom expozičným a prezentačným 
v súlade s predmetom činnosti vypožičiavateľa.

2. Zmena účelu užívania predmetu výpožičky je neprípustná.

IV.
Doba výpožičky

1. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa predmet výpožičky vypožičiava na 
dobu určitú od 25.11.2021 do 25.11.2026.

2. Vypožičiavate!’ je povinný vrátiť predmet výpožičky požičiavateľovi v posledný deň 
výpožičky v stave, v akom ho prevzal, v dohodnutom mieste vrátenia: Múzeum letectva 
v Košiciach.

3. V prípade, ak je potrebné predĺžiť dobu výpožičky, je vypožičiavate!’ povinný písomne 
požiadať požičiavateľa aspoň 15 dní pred skončením doby výpožičky o jej predĺženie.

4. Požičiavate!’ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu výpožičky pred 
skončením dohodnutej doby výpožičky, ak ho potrebuje pre svoje účely, alebo ak ho 
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vypožičiavate!’ užíva v rozpore s dohodnutým účelom podľa čl. III. tejto zmluvy, alebo 
porušuje podmienky výpožičky, uvedené v tejto zmluve.

5. Túto zmluvu možno ukončiť písomnou výpoveďou k poslednému dňu výpovednej 
lehoty. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

V.
Podmienky výpožičky

1. Požičiavate!’ sa zaväzuje:
a/Poskytnúť odbornú pomoc pri príprave expozície, potrebné technické podklady a údaje 
o predmete výpožičky;
b/ Poskytnúť vypožičiavateľovi konzultáciu pri príprave propagačných materiálov; 
c/ Odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky a jeho technickú dokladovú časť;
d/ Akceptovať opotrebenie predmetu výpožičky, primerane spôsobu prezentácie 
v podmienkach vypožičiavateľa, s ktorými sa požičiavate!’ oboznámil pred uzatvorením 
tejto zmluvy u vypožičiavateľa na mieste samom.

2. Vypožičiavate!’ sa zaväzuje:
a/ Predmet výpožičky užívať v súlade s čl. III. a V. tejto zmluvy;
b/ Nevykonávať žiadne úpravy a zásahy do predmetu výpožičky. Neumožniť ani inému 
vykonať zmeny alebo úpravy na predmete výpožičky;
c/ Zabezpečiť ochranu predmetu výpožičky pred poškodením, stratou alebo zničením;
g/ V prípade odcudzenia predmetu výpožičky alebo jeho akejkoľvek časti či súčasti 
uhradiť vzniknutú škodu požičiavateľovi;
h/ Vrátiť predmet výpožičky v dohodnutom termíne, uvedenom v čl. IV. ods 1. tejto 
zmluvy. V prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy alebo jej časti výpoveďou alebo 
podľa článku IV. ods. 4. tejto zmluvy, je vypožičiavate!’ povinný vrátiť predmet 
výpožičky najneskôr v posledný deň výpovednej lehoty alebo v deň uvedený 
v požiadavke požičiavateľa na vrátenie predmetu výpožičky.
i/ Udržiavať predmet výpožičky na vlastné náklady v miere nevyhnutnej pre zabezpečenie 
náležitej úrovne jeho prezentácie.
j/ Nezasahovať do predmetu výpožičky a akýchkoľvek jeho súčasti akýmkoľvek 
spôsobom, ktorý nesúvisí so zabezpečením jeho prípravy na vystavenie v priestoroch 
múzea alebo s jeho údržbou podľa bodu 2., písm. i) tohto článku zmluvy.

VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
Úradu vlády SR podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ku 
ktorému zverejneniu udeľujú zmluvné strany, každá jednotlivo, svoj súhlas.

2. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, ako aj právne vzťahy, 
vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy, alebo v spojení s touto 
zmluvou, sa na základe dohody zmluvných strán spravujú rozhodným právom a to 

-3-



právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Zmenu tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku, schváleného a 
podpísaného obomi zmluvnými stranami.

4. Zmluva je vyhotovená v 4-tich rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní obomi 
zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží požičiavate!" a dve vyhotovenia 
vypožičiavate!’.

5. Zmluvné strany, každá jednotlivo vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom 
prečítali, porozumeli jej, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, 
neučinenej v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaní jej 
obsahom túto zmluvu podpisujú.

V Košiciach dňa.....  

podpisy zmluvných strán:

vypožičiavate!’: požičiavate!’:

Martin Hrabec 
riaditeľ

Mgr. Zuzana Šullová 
generálna riaditeľka
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