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STIFTUNG
BERLINER
MAUER

Permanent Loan Agreement

The Lender: Berlin Wall Foundation having its seat at Bernauer Str. 111, 13355 Berlin,
Germany, represented for signing this Agreement by Cornelia Thiele,
Curator of Collections ofthe Berlin Wall Foundation

The Borrower: The City of Nitra, Slovakia (European Union), represented by Primator
Marek Hattas, Metsky urad, Stefanikovva tr. 60,95006 Nitra

heraafter jointly referred to as "the Parties"

Hereby agree as follows:

Definitions

"Loan ": The giving on loan by the Lender and the having on loan by the Borrower of one

Object.

"Object": The items given on loan.

.1. Object. Subject to the conditions of this Agreement the Lender gives the Borrower on
personal loan the following items:

Description of borrowed iterns:

t -One original conerete elements of the Berlin Wall (Grenzmauer 75, UL12.41, 0-000606)

(measurements: 360x120x21O cm, 2,6 tj

.2. Duration of the Loan and Agreement. The Loan will start on the date on which the Object is
transported from the Lender to the Borrower. This date is assumed to be 10th of August. The
Loanwill be renewed every five years as long as no party dissolves it .
. 3. Title of borrowed item: The Lender assures by signing this Agreement that it has a legitimate
title to the borrowed items .
.4. Costs. The loan is granted free of all charges.
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.5. Purpose of loan. The loan is for a civil memorial in the city of Nitra .

.6. Borrower's responsibilities. The Borrower has a responsibility to care for the borrowed items
as if they were his own. The Borrower shall ensure that the borrowed iterns are protected from
impairment of all kinds.
In caseof damage, loss or theft of borrowed items, the Borrower shall inform the Lender without
delay by a written report of the circumstances. The Borrower must take all steps to prevent any
further damage to the items. The insurance value of each element is set at 15.000,00 Euro.
AII costs related to transportation, including the return transportation, are borne by the
Borrower.
.7. Credit. The ownership of the borrowed items remains vested at the Lender. The Borrower
shall acknowledge the ownership during the exhibition, with a credit line attached to the item, if
possible, or placed in close vicinity of the item.
The credit lines shall take the following form:

"Element of the Berlin Wall, Berlin Wall Foundation, donated by the German Historical
Museum"

.8. Applicable law and jurisdiction. This Agreement is governed by European Union law. Any
dispute between the Lender and the Borrower relating to this Agreement which the Parties are
unable to resolve by amicable settlement shall be submitted to the General Court of the Court of
Justice of the European Union, pursuant to Article 256{1) of the Treaty on the Functioning of the
European union .
•9. Admlnistrative contacts. The Parties agree to communicate each other promptly all changes
which may affect this Agreement .
•10. Data Protection & Modification. The Lender declares that it accepts that certain personal
data related to the Agreement may be processed pursuant to Regulation (EC)No 45/2001 of the
European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals
with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on
the free movement of such data.
Any modifications to this Agreement shall be made in writing and be signed by both Parties in
order to be valid. The variable costs shall be fixed by exchange of e-maiIs and shall form integral
part of the agreement.

Berlin, 2022 August 10th
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ZMLUVA O TRVALEJ VÝPOŽiČKE

Požičiavateľ: Nadácia Berlínskeho múru (Berlin Wall Foundation) so sídlom na adrese Bernauer Str.
111,13355Berlín, Nemecko, na účely podpísania tejto zmluvy zastúpená Cornelia Thiele,
kurátorkou zbierok Nadácie berlínskeho múru

Vypožičia vateľ: Mesto Nitra, Slovakia (Európska Únia), zastúpené primátorom Marekom Hattasom,
Mestský úrad, Štefánikova tr. 60, 95006 Nitra

ďalej spoločne len .Zmiuvné strany"

sa týmto dohodli nasledovne:

Definície pojmov

JJVýpožičkall: Poskytnutie výpožičky zo strany Požičiavateľa a požičanie jedného predmetu zo strany
Vypožičiavate ta.

.Predrnet": Položka poskytnutá na výpožičku .

.1. Predmet. Za podmienok uvedených v tejto Zmluve Požičiavateľ poskytuje Vypožičiavatel'ovi na
osobnú výpožičku tento predmet:

Popis vypožičaných predmetov:

- Jeden pôvodný betónový prvok Berlínskeho múru (Grenzmauer 75, UL12.41, 0-000605) (rozmery:
360x120x210 cm, 2,61)

.2. Trvanie výpožičky a zmluvy. Výpožička začína plynúť v deň, keď je predmet prepravený od
Požičiavateľa k Vypožičiavatel'ovi. Predpokladá sa, že týmto dátumom bude 10.august. Výpožička sa
bude obnovovať každých päť rokov, pokiaľ ju žiadna strana nevypovie .

.3. Názov vypožičaného predmetu. Podpisom tejto Zmluvy má Vypožičiavateľ oprávnený nárok na
vypožičané predmety .

.4. Náklady. Výpožička sa poskytuje bezodplatne.
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.5. Účel výpožičky. Výpožička bude umiestnená pri občianskom pamätníku v meste Nitra .

.6. Povinnosti Vypožičiavatel'a. Vypožičiavater je povinný starať sa o vypožičané predmety, akoby boli
jeho vlastné. Vypožičiavater je povinný zabezpečiť ochranu vypožičaných predmetov pred
znehodnotením všetkého druhu.

V prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia vypožičaných predmetov je Vypožičiavater povinný
bezodkladne písomne informovať Požičiavateľa o takýchto okolnostiach. Vypožičiavateľ je povinný
prijať všetky opatrenia na to, aby zabránil ďalšiemu poškodeniu predmetov. Poistná hodnota každého
prvku je stanovená na 15000,00 EUR.

Všetky náklady spojené s prepravou vrátane spiatočnej prepravy znáša Vypožičiavateľ .

.7. Výpožička Vlastnícke právo k vypožičaným predmetom bude naďalej patriť Požičiavateľovi.
Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť zverejnenie vlastníckeho práva k predmetu počas celej doby jeho
vystavenia, a to vo forme paneiu s informáciou o výpožičke pripojenou k predmetu, ak je to možné,
alebo umiestnenou v jeho tesnej blízkosti.

Informácia na tomto paneli bude mať nasledujúcu podobu:

"Prvok Berlínskeho múru, nadácia Berlínskeho múru, darovalo Nemecké historické

múzeum."

.8. Rozhodné právo a súdna právomoc. Táto zmluva sa riadi právom Európskej únie. Akýkoľvek spor
medzi Požičiavatel'om a Vypožičiavateľom týkajúci sa tejto Zmluvy, ktorý sa zmluvným stranám
nepodarí vyriešiť zmierom, sa predloží Všeobecnému súdu Súdneho dvora Európskej únie podľa článku
256 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie .

.9. Administratívne kontakty. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom bezodkladne oznamovať
všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na túto Zmluvu .

.10. Ochrana a zmena údajov. Požičiavatervyhlasuje, že súhlasí s tým, že určité osobné údaje súvisiace
so Zmluvou môžu byť spracované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z
18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a
orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Aby boli akékoľvek zmeny tejto Zmluvy platné, musia byť vykonané písomne a musia byť podpísané
oboma zmluvnými stranami. Variabilné náklady sa stanovia e-mailami a budú tvoriť neoddeliteľnú
súčasť tejto Zmluvy.

V Berlíne dňa 10.augusta 2022

Nečitateľný podpis
Cornelie Thiele
Kurátorka zbierok
Nadácia berlínskeho múru
Za Požičiavateľa
Zle čitateľná pečiatka

Nečitateľný podpis
Matek Hattas
Primátor
Mesto Nitra (Slovensko)
Za Vypožičiavatera
Okrúhla pečiatka s textom MESTO NITRA

Poznámka prekladatel'a:
*** - text v jazyku, ktorý nie je slovenským ani anglickým jazykom.
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PREKLADATEĽSKÁ DOLOŽKA
Preklad som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý
vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský jazyk - anglický jazyk, evidenčné
číslo prekladateľky 971183.
Preklad je v denníku zapísaný pod číslom 517/2022
Preklad súhlasí s prekladanou listinou.
Vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého prekladu.

V Nitre dňa 17.8.2022

TRANSLA TOR'S CLAUSE
I produced the above translation as a translator listed in the Register of Experts, lnterpreters and Translators
maintained by the Ministry of Justice of the Slovak Republic, discipline Slovak and English languages,
translator's registration number 971183.
This translation act is registered in the Translator's Diary under the NO.5 J 7/2022
This translation agre es with the presented original instrument.
I hereby declare that I am aware of consequences ofknowingly untrue translation.

In itra on 17 August 2022


