Registračné číslo zmluvy v Centrálnom
Registri zmlúv SNM: SNM-SNR-ZOV-2012/244
Evidenčné číslo zmluvy pre interné potreby
Slovenského národného múzea-Múzea
Slovenských národných rád v Myjave
č.:2012/03 /11500

ZMLUVA
o výpožičke uzavretá podľa ust. § 657 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení
ZMLUVNÉ STRANY
Požičiavateľ :

Mgr. art. Ľubica Sitáková
(ďalej len požičiavateľ)

Vypožičiavateľ:

Právna forma:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
Zástupca oprávnený
konať vo veciach zmluvy:
Zodpovedný zamestnanec
vo veciach realizácie dohody:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakty:

Slovenské národné múzeum – Múzeum Slovenských
národných rád v Myjave osvedčuje právo konať na základe
Rozhodnutia Ministerstva kultúry SR č. MK 1062/2002-1
v znení rozhodnutia MK SR č. MK 1792/2002-1 rozhodnutia
MK SR č. MK 299/2004- v znení Rozhodnutia MK SR
o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK3177/2006/110/10859 a rozhodnutia MK SR č. 5631/2006110/21651, Rozhodnutia MK SR č. MK-1113/2011-10/3940,
zo dňa 29. apríla 2011 mení a dopĺňa Zriaďovaciu listinu
SNM v súlade so zák. č. 206/2009 v znení neskorších
predpisov
príspevková organizácia
PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16
Mgr. Alena Petráková, riaditeľka
SNM – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave,
Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava
Ivana Bukovčanová, dokumentátor
164721
2020603068
Štátna pokladnica
7000243856/8180
034/2451101-02
(ďalej len vypožičiavateľ)

Preambula
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a
aktuálne a zaväzujú sa vzájomne 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 vzniknúť.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú
vôľu uzavrieť zmluvu o bezodplatnej výpožičke vystavovaných diel.
Čl. 1

Predmet zmluvy
1. Požičiavateľ ako výhradný vlastník sa zaväzuje poskytnúť do bezodplatnej výpožičky
výtvarné diela podľa Prílohy č.1, za účelom prezentácie na výstave ( 0 ) MY ..., ktorá sa
realizuje v priestoroch SNM - Múzea SNR v Myjave.
2. Požičiavateľ prehlasuje, že na predmete pôžičky , vymedzeného v bode 1. tohto článku
neviaznu žiadne práva tretích osôb.
Čl. 2
Doba plnenia
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 24.2.2012 do 11.4.2012.
Čl. 3
Osobitné ustanovenia
1. Vypožičiavateľ je oprávnený predmet výpožičky podľa Čl. 1, užívať riadne
a v súlade s účelom, na ktorý je určený.
2. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky podľa Čl. l tejto zmluvy chrániť pred
poškodením, stratou alebo zničením.
3. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet podľa Čl. l tejto zmluvy na
užívanie tretej osobe.
4. Vypožičiavateľ je povinný predmet zmluvy vrátiť v posledný deň dohodnutej doby
podľa Čl. 2 tejto zmluvy v neporušenom stave.
5. Vypožičiavateľ je oprávnený predmet zmluvy vrátiť pred uplynutím dohodnutej
doby výpožičky podľa Čl. 2 tejto zmluvy v prípade, ak ju nepotrebuje.
6. Požičiavateľ je oprávnený požadovať vrátenie predmetu podľa Čl.1 tejto zmluvy
i pred uplynutím dohodnutej doby výpožičky v prípade, ak ju vypožičiavateľ neužíva
riadne alebo ak ju užíva v rozpore s účelom, na ktorý slúži.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

2. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
zák. č. 40/ 1964 Zb. v platnom znení.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré by vznikli pri
plnení tejto zmluvy je rozhodným právom právny poriadok SR.
4. Zmeny a doplnky obsahu tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomne, formou
dodatku, podpísaným zástupcami oboch zmluvných strán, ktorý nadobudne platnosť
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu
vlády SR.
5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom rovnopise a jeden rovnopis obdrží sekretariát GR SNM.
6. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom
Registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
7. Neoddeliteľnou časťou zmluvy je Príloha č. 1 umeleckých diel požičiavateľa.

V Myjave, dňa 24.02.2012

...........................................
Mgr. Alena Petráková
riaditeľka SNM - MSNR

........... .................................................................
Mgr.art. Ľubica Sitáková

Príloha č.1 k

Zmluve o výpožičke SNM-SNR-ZOV-2012/244
Zoznam vypožičaných diel

Por. č.

Názov predmetu výpožičky

Rok

Počet

