
       
       

Zmluva o výpožičke   
SNM-R-ZOV-2013/519 

 
uzatvorená podľa ust. § 659 a nasl. Zák.č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov   

 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
I. 

Zmluvné strany 
 
1. Požičiavateľ:       Akad. mal. Ľudmila Karásková 
Adresa:             
ČOP:                                          
Kontakty:                                
(ďalej len „požičiavateľ)           

 
 
2. Vypožičiavateľ:  Slovenské národné múzeum 
Štatutárny orgán:   PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ 
Sídlo:     Vajanského nábr. 2, P. O. Box 13, 810 06 Bratislava 
IČO:     00164721 
IČ DPH:    SK2020603068 
DIČ:     2020603068 
Zástupca oprávnený konať 
vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Zuzana Vášaryová, PhD. 
Funkcia:    kultúrno-propagačný manažér 
Zriadenie:    štátna príspevková organizácia 
Oprávnené konať na základe Rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002 – 1 v znení 
Rozhodnutia MK SR č. MK 1792/2002 –1 a Rozhodnutia MK SR č. MK – 299/2004 -1 zo 
dňa 25.marca 2004 v znení Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK – 
3177/2006/110/10859 a rozhodnutia  MK SR č. 5631/2006- 110/21651 a rozhodnutia 
o zmene ZL SNM z roku 2011: MK-1113/2011-10/3940 
Kontakt:     +421 2 20 4 69 109, zuzana.vasaryova@snm.sk 
(ďalej len „vypožičiavateľ“) 
 
 
 
 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 



 
1. Požičiavateľ sa zaväzuje prenechať bezodplatne na dočasné užívanie umelecké 
predmety na výstavu  s názvom Štýl a móda 60.tch rokov v počte 11  kusov podľa 
zoznamu v Prílohe 1,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
2. Požičiavateľ prehlasuje, že predmety výpožičky sú nepoškodené a spôsobilé na 
dočasné užívanie podľa článku III. tejto zmluvy. 
 
 

 
Článok III. 

Účel výpožičky 
 

1. Predmety sa vypožičiavajú za účelom výstavy Štýl a móda 60. rokov 
v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží 2 v Bratislave. 

2. Zmena účelu je neprípustná. 
 
 

Článok IV. 
Doba výpožičky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 22. 3. 2013 do 30. 9. 2013 
2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť  predmety najneskôr do 15. 10. 2013 
3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie  predmetov pred skončením 
doby výpožičky, ak ju vypožičiavateľ užíva v rozpore s článkom III. a článkom V. tejto 
zmluvy a to do 14 dní od doručenia oznámenia o vrátení veci. 
 
 

Článok V. 
Podmienky výpožičky 

 
1.  Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmety za účelom a v dobe v súlade s článkom 

III. a článkom IV. tejto zmluvy. 
2.  Vypožičiavateľ je povinný: 
     a. vykonať bezpečnostné opatrenia pri dočasnom umiestnení tak, aby nedošlo   
         k poškodeniu, zničeniu, zámene, strate alebo odcudzeniu predmetov, 
     b. zabezpečiť primerané klimatické podmienky v priestore dočasného užívania  

  predmetov,       
     c.  vrátiť predmety bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak, 

d.  vzniknuté škody podľa bodu 2 tohto článku bezodkladne oznámiť požičiavateľovi   
a výšku zavinenej škody určenú vypožičiavateľom uhradiť v plnej výške. 

4.  Požičiavateľ sa zaväzuje priviezť na vlastné náklady  predmety do SNM na 
Vajanského nábrežie 2 do Bratislavy a po skončení  predmety na vlastné náklady 
odviezť späť na miesto podľa vlastného určenia.  

5.  Požičiavateľ poskytne odbornú pomoc pri inštalácii predmetov v SNM.  



6.  Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa a požičiavateľa podľa bodu 1 až 5 tohto článku 
plynú     odovzdaním a prevzatím  predmetov na základe potvrdenia protokolu 
o odovzdaní  predmetov na dočasné užívanie a končia vrátením na základe 
potvrdenia Protokolu o vrátení dočasne užívaných  predmetov v Prílohe č. 2 
a v Prílohe č. 3, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
 

Článok VI. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 
1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými  

Ustanoveniami zák.č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a ďalšími 
ustanoveniami   príslušných právnych predpisov SR. 

2. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve, je požičiavateľ oprávnený  
    vypožičanie výstavy zrušiť s okamžitou platnosťou. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, 
sa budú riešiť prednostne vzájomným rokovaním a dohodou. 
4. Zmeniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy je možné len písomne, formou očíslovaných 
dodatkov, ktoré nadobudnú platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri 
Úradu vlády SR. 
5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 
zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.      
6. Zmluva je platná dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
s účinnosťou prvým dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri Úradu vlády 
SR. 

 
 

 
V Bratislave dňa .............................. 

 
 

 
 
 

.................................................                           ................................................. 
  Akad. mal. Ľudmila Karásková                                      PaedDr. Rastislav Púdelka 
  majiteľka zbierkových predmetov                                   generálny riaditeľ SNM 
 
                                   

 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
 

Zmluvy SNM-R-ZOV-2013/ 
 

 
o výpožičke              zo dňa .............................. 

 
 
 
 
Predmet: Zoznam zbierkových predmetov  
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa .............................. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Príloha č. 2 
 

P r o t o k o l 
 

o odovzdaní zbierkových predmetov na dočasné užívanie podľa Zmluvy 
o výpožičke č SNM-R-ZOV-2013/ 

 
     zo dňa ................................ (ďalej len „zmluva“) 
 
 

I. 
 
1. Požičiavateľ:                 Akad. mal. Ľudmila Karásková 
Adresa:                       
ČOP:                                                     
Kontakty 
(ďalej len „požičiavateľ)                     

 
Vypožičiavateľ:    Slovenské národné múzeum 
Sídlo:      Vajanského nábr. 2, P. O. Box 13,  
                                                          810 06 Bratislava 
Zamestnanec  
oprávnený konať vo veci výpožičky: Mgr. Zuzana Vášáryová,PhD. 
Funkcia:      kultúrno-propagačný manažér 
 
 

II. 
Stav zbierkového predmetu 

 
 
Požičiavateľ predmetu odovzdáva a vypožičiavateľ predmetu preberá do dočasného 
užívania zbierkové predmety podľa Čl. II. , bod 1 zmluvy výstavu 
v stave:.......................................................... 
 
 
V Bratislave dňa ............................................ 
 
 

.............................................    ............................................. 
za požičiavateľa     za vypožičiavateľa 

 
 
 
 



Príloha č. 3 
 
 
 

P r o t o k o l 
 

O vrátení zbierkových predmetov dočasne  užívaných podľa Zmluvy 
o výpožičke  

SNM-R-ZOV-2012/ 
 

zo dňa .................................. (ďalej len „zmluva) 
 
 
 

I. 
 
1. Požičiavateľ:                   Akad. mal. Ľudmila Karásková 
Adresa:                         
ČOP:                                                       
Kontakty:                                             
(ďalej len „požičiavateľ)                        

 
2.Vypožičiavateľ:        Slovenské národné múzeum 
Sídlo:          Vajanského nábr. 2, P. O. Box 13, 810 06 
                                                              Bratislava 
Zamestnanec  
oprávnený konať vo veci výpožičky:     Mgr. Zuzana Vášáryová,PhD. 
Funkcia:          kultúrno-propagačný manažér 
      
 

II. 
Stav zbierkového predmetu 

 
 
Vypožičiavateľ odovzdáva a  požičiavateľ preberá zb. predmety podľa čl. II. bod 1 
zmluvy v stave:.......................................................... 
 
V Bratislave dňa ............................................ 
 

 
.....................................    ............................................. 

za požičiavateľa     za vypožičiavateľa 


