
Zmluva o vý pož ič ke č .  05/2021 
 

uzatvorená podľa § 659  Občianskeho zákonníka v  znení neskorších predpisov,  § 12 ods. 3 

zákona č. 206/2009 Z. z. o  múzeách a  o galériách a  o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 

a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v  znení 

zákona č. 38/2014 Z. z. a  čl. 31 ods. 3 Zásad hospodárenia s  majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja z  júla 2014 v  znení dodatku č. 1 a 2  

 

medzi zmluvnými stranami 

Čl. I. Zmluvné straný 
1. Požičiavateľ:    Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

Štatutárny orgán:   Mgr. Petronela Rágulová, PhD., riaditeľka  

Sídlo:     Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

     Ulica slovenských partizánov 1132/52,  

        017 01 Považská Bystrica  

Zástupca oprávnený konať 

vo veciach zmluvných:   Mgr. Petronela Rágulová, PhD. 

IČO:     34059041 

DIČ:     2021454237 

Bankové spojenie:    
Číslo účtu:     
Telefón:    +421 42 432 37 24, +421 901 918 846 

 

Zamestnanec oprávnený konať 

vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Anna Šujanská 

Funkcia:    historička múzea 

Telefón:    +421 42 432 37 65  

 

Zriadenie: TSK je zriaďovateľom múzea od 1. 4. 2002. Úplné znenie 

Zriaďovacej listiny VM bolo schválené Zastupiteľstvom TSK 

uznesením č. 279/2007 zo dňa 27. júna 2007, evid. č.: 

TSK/2007/03318-4). 

 

( ďalej len „požičiavateľ“) 

a 

2. Vypožičiavateľ:   Mesto Považská Bystrica     

Sídlo:     Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica  

Zástupca oprávnený konať 

vo veciach zmluvných:  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.    

Funkcia:    primátor       

Bankové spojenie:     

Číslo účtu:     

IČO:     00317667 

DIČ:     2020684732 

Telefón:    042/43 05 200  



 

Zamestnanec oprávnený konať 

vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Miluše Kollárová  

Funkcia: vedúca oddelenia komunikácie, kultúry a medzinárodnej 

spolupráce, Mestský úrad Považská Bystrica  

        

    (ďalej len  „vypožičiavateľ ”) 

 

Čl. II. Predmet zmluvy 

 1.  Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov  zo zbierkového fondu  Vlastivedného  

      múzea v Považskej Bystrici v počte  37 ks  obrazov Imricha Weinera-Kráľa podľa  Prílohy č.   

      1,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

 2.  Zbierkové predmety sú, okrem 1 ks (podľa Čl. II. ods. 1 Zmluvy), nepoškodené a spôsobilé na 

dočasné užívanie podľa článku III. tejto zmluvy.  

 3.  Obraz Marikovská matka s dieťaťom je čiastočne poškodený, rozsah poškodení je 

špecifikovaný v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

 

Čl. III. Účel výpožičký 

1.  Zbierkové predmety sa vypožičiavajú za účelom: výstavným.  

Názov výstavy:  Spomienky na Považskú Bystricu.  

Termín výstavy:  13. – 25. október 2021.  

Kurátor výstavy:  PhDr. Dagmar Srnenská 

Miesto výstavy:  MG ART GALÉRIA , M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská  

        Bystrica. 

2.  Zmena účelu je neprístupná. 

 

Čl. IV. Doba výpožičký 
1.  Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v trvaní od nadobudnutia účinnosti tejto  

     zmluvy do 25. októbra 2021. 

2.  Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, vypožičiavateľ je povinný vrátiť zbierkové predmety  

     v posledný deň výpožičky. 

3.  V prípade záujmu o predĺženie výpožičky je vypožičiavateľ povinný preukázateľným spôsobom  

     (písomne alebo elektronicky) požiadať požičiavateľa o predĺženie výpožičky a to najneskôr 7  

     dní pred ukončením platnosti tejto zmluvy.  

4.  Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie zbierkových predmetov pred skončením  

     doby výpožičky, ak ich potrebuje pre svoje účely, alebo ak ich vypožičiavateľ užíva v rozpore  

     s dohodnutým účelom a podmienkami výpožičky. 

 

Čl. V. Podmienký výpožičký 

1.  Vypožičiavateľ sa zaväzuje zbierkové predmety užívať v súlade s dohodnutým účelom a dobou  

      výpožičky.  

2.  Vypožičiavateľ je povinný: 

     a) vykonať bezpečnostné opatrenia pri dočasnom umiestnení exponovaných zbierok tak, aby 

nedošlo  k poškodeniu, zničeniu, zámene, strate alebo odcudzeniu zbierkových predmetov 



     b) vzniknuté škody bezodkladne oznámiť požičiavateľovi a výšku škody uhradiť v plnej výške. 

Škoda bude určená výpočtom percentuálnej miery poškodenia na umeleckej hodnote obrazu 

stanovenej znalcom, ktorá činí dvojnásobok tzv. všeobecnej ceny zbierky. 

     c) v prípade krádeže alebo straty poskytnú obe strany súčinnosť pri vyšetrovaní políciou SR, za 

škodu spôsobenú krádežou alebo stratou zodpovedá v plnej miere počas doby výpožičky 

vypožičiavateľ. 

     d) zabezpečiť primerané klimatické podmienky v priestore dočasného užívania zbierkových   

         predmetov 

     e) vrátiť predmety bez zásahu opravy alebo úpravy 

     f) predmety pri vystavovaní viditeľne označiť s nápisom „zo zbierok Vlastivedného múzea   

         v Považskej Bystrici“ 

     g) v prípade záujmu o fotografovanie vopred vyžiadať si súhlas požičiavateľa a dohodnúť s ním  

         podmienky použitia fotografického materiálu so zbierkami múzea. Vypožičiavateľ neposkytne 

súhlas s fotografovaním zbierok múzea na komerčné účely, voľné šírenie na internete, svojvoľné 

publikovanie atď. 

3.  Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku plynú odovzdaním    

     a prevzatím zbierkových predmetov na základe Protokolu o odovzdaní zbierkových predmetov  

     na dočasné užívanie a končia vrátením na základe Protokolu o vrátení dočasne užívaných 

     zbierkových predmetov. 

 

Čl. VI. Všeobečné a žáverečné ustanovenie 
1.  Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými  

     ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č. 278/1993 Z. z. v úplnom    

     znení a ďalšími ustanoveniami príslušných právnych predpisov.  

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy sa budú  

     riešiť dohodou, v prípade nezhody podľa Zákona NR SR č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom  

     konaní v platnom znení. 

3.  Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísaním obidvomi  

     zmluvnými stranami.  

4.  Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenia pre požičiavateľa a 1 vyhotovenie 

      pre vypožičiavateľa. 

5.  Zmluva je povinne zverejniteľnou zmluvou na webovom sídle požičiavateľa a zmluvné strany 

súhlasia s jej zverejnením. 

6.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom  

      nasledujúcim po dni jej zverejnenia na  webovej stránke požičiavateľa.  

 

 

Podpisý žmluvnýčh strán 

 

V Považskej Bystrici dňa     V Považskej Bystrici dňa 

 

 

 

 

 

     

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

Mgr. Petronela Rágulová, PhD.    doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

riaditeľka múzea                                                                        primátor mesta 


