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ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

Požičiavateľ (meno, adresa): Rudolf Sikora,

Vypožičiavateľ: Slovenská národná galéria, Riečna i, 815 13 Bratislava
Mgr. Alexandra Kusá, PhD. generálna riaditeľka

Požičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy vypožičiavateľovi bezodplatne požičiava umelecké diela 
v celkovom počte: 

Za účelom výstavy: Moc bezmocných v Kunsthalle Bratislava 
Doba trvania výstavy (od-do): 21.11.2019 -  23.2.2020 
Doba výpožičky (od-do): 1 

názov diel (viď obr. príloha):

Slovenská národná galéria prehlasuje, že vypožičané diela ostávajú vlastníctvom požičiavateľa a bude im venovaná potrebná starostlivosť a opatera. Po 
uplynutí doby výpožičky Vám dielo(a) vráti v neporušenom stave. Dielo/diela ostávajú vo vlastníctve požičiavateľa a môžu byť použité len na účel 
uvedený v  tejto zmluve. Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť po celú dobu výpožičky ochranu a bezpečnosť diel a po uplynutí doby výpožičky vrátiť 
dielo/diela v neporušenom stave požičiavateľovi.

Požičiavateľ ako autor (majiteľ autorských práv) udeľuje vypožičiavateľovi ako nadobúdateľovi licenciu na použitie diela a jeho rozmnoženin na verejné 
vystavenie diela, použitie rozmnoženiny diela v edičných materiáloch k výstave a sprístupňovaní verejnosti v  súvislosti s propagáciou výstavy. Autor 
(majiteľ autorských práv) sa dohodol s nadobúdateľom na bezodplatnom poskytnutí licencie.
SNG ako verejná inštitúcia je povinná zverejňovať všetky zmluvy na svojom webovom sídle a v centrálnom registri zmlúv. Obe strany svojimi podpismi 
dávajú súhlas na zverejnenie obsahu zmluvy. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni iei zvereirťenia~_

požičiavaiei vypožičiavateľ 
v ......................... Iňa v Bratislave, dňa

Prevzatie umeleckého diela (diel)

Dátum: miesto:

Prevzal za SNG (meno, funkcia, podpis, pečiatka):

Vrátenie umeleckého diela (diel)

Dátum:........................................................................  miesto:................

Odovzdal za SNG (meno, funkcia, podpis, pečiatka):

Slovensfcä^äM äM  gäféFfl?uj e’ Prebral všetky umelecké diela uvedené v tejto zmluve v nepoškodenom stave:

Riečna i, 815 13 Bratislava, www.sng.sk
tel.: +421-2-20476238, fax: +421-2-54433971

http://www.sng.sk


OBRAZOVÁ PRÍLOHA;
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KRYCÍ LIST

FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov 

Finančná operácia je/nie je* v  súlade:

(príjem -  použitie -  právny úkon -  iný úkon majetkovej povahy)

Označenie alebo popis FO alebo jej Časti (napr. číslo zmluvy, č. záznamu z registratúry):

S rozpočtom:
Finančnú operáciu

Je/nie je* možné vykonať 
Je/nie je* možné v nej pokračovať 
Je/nie je* potrebné vymáhať

Slovenská
národná
galéria

Dátum

S osobitnými predpismi/uzatvorenými zmluvami:
Finančnú operáciu

Je/nie je* možné vykonať 
Je/nie je* možné v nej pokračovať 
Je/nie je* potrebné vymáhať

Meno a priezvisko Podpis

S vnútornými smernicami:
Finančnú operáciu

Je/nie je* možné vykonať 
Je/nie je* možné v nej pokračovať 
Je/nie je* potrebné vymáhať

Dátum Meno a priezvisko Podpis

So zákonom 0 VO v platnom znení 
FO podlieha -  nepodlieha zákonu 0 VO
Finančnú operáciu

Je//nie je* možné vykonať 
Je/nie je* možné v nej pokračovať 
Je/nie je* potrebné vymáhať

Dátum Meno a priezvisko Podpis

Finančnú operáciu overil
-Tp/nie je* možné vykonať 
Je/nie je* možné v nej pokračovať 
Je/nie je* potrebné vymáhať

Dátum Meno a priezvisko Podpis

Dátum Meno a priezvisko Podpis

*Vhodné podčiarkujte
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