
 
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 

č.  4/ 2020 
 

uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 
Požičiavateľ :                                     Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
Štatutárny orgán :                                 
Sídlo :                                                  Spišská Nová Ves, Letná 50, SR 
IČO :                                                   312 979 27 
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach zmluvy :                                                                        
Funkcia :                                               
 
                                             (ďalej len „požičiavateľ“) 
 
 
Vypožičiavateľ:                           Makovického dom v Žiline 
                                                              Horný val 20, 010 01  Žilina    
Štatutárny orgán :                                  
IČO:                                                      IČO: 36145 181 
DIČ:                                                      2021423514 
Kontakt:                                                +421 41 562 59 56 
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach zmluvy :                               
Funkcia:                                                  
 
 
 
 
 
                                              (ďalej len vypožičiavateľ) 
 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
 

1. Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov 14  ks  zbierkový predmet 
(ďalej len „veci“) zo zbierkového fondu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi,  podľa 
Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Vec je spôsobilá na dočasné užívanie podľa článku III. tejto zmluvy. 
 
 



 Článok III. 
Účel výpožičky 

 
 

Veci sa vypožičiavajú za účelom prezentácie na výstave krojovaných bábik 
„Báby a ich háby“ doplnená o repliky svadobných vencov a párt v priestore 
Makovického domu v Žiline. 
 
 
1. Zmena účelu je neprípustná. 

 
 
 

Článok IV. 
Doba výpožičky 

 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase  
od 30. 7. 2020 do 26. 8. 2020 
Vypožičiavateľ je povinný vrátiť veci najneskôr v posledný deň výpožičky. 

2. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie vecí pred skončením doby 
výpožičky, ak ich potrebuje pre svoje účely, alebo ak ich vypožičiavateľ užíva 
v rozpore s článkom III. a článkom V. tejto zmluvy a to do 20 dní od doručenia 
oznámenia o vrátení vecí. 

 
 

 
Článok V. 

Podmienky výpožičky 
 
 
 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje veci užívať za účelom prezentácie v dobe a v súlade 
s článkom III. a článkom IV. tejto zmluvy. 

2. Vypožičiavateľ je povinný : 
a) Vykonať bezpečnostné opatrenia pri prevoze a dočasnom umiestnení tak, aby 

nedošlo k poškodeniu, zničeniu, zámene, strate alebo odcudzeniu vecí  
b) Zabezpečiť primerané klimatické podmienky v priestore dočasného užívania  
c) Poistiť veci počas celej doby výpožičky, vrátane prevozu vo výške poistnej 

hodnoty zbierkového predmetu  
d) Vypožičiavateľ ručí za všetky škody, riziká vzniknuté počas doby výpožičky 

v plnej sume hodnoty výpožičiavaných diel  
e) Vrátiť veci po ukončení doby výpožičky 
f) Vzniknuté škody podľa bodu 2 tohto článku bezodkladne oznámiť 

požičiavateľovi a výšku škody určenú vypožičiavateľom uhradiť v plnej výške 
g) Pri vzniku škody na vlastné náklady zabezpečiť znalecký posudok 

3. Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa  podľa bodu 1 a 2 tohto článku plynú  
odovzdaním a prevzatím vecí na základe potvrdenia Protokolu o vrátení dočasne 
užívaných zbierkových predmetov v Prílohe č. 1, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 



 
 

Článok VI. 
Všeobecné a záverečné ustanovenie 

 
 

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona 
č. 324/2014 Z.z. v úplnom znení a ďalšími ustanoveniami príslušných 
právnych predpisov. 

2. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve je požičiavateľ 
oprávnený vypožičanie veci zrušiť s okamžitou platnosťou. 

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

4. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísaním 
obidvomi zmluvnými stranami. 

5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenia pre každú 
zmluvnú stranu. 

6. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
7. Zmluva je uzatvorená v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
požičiavateľa.  

8. Strany tejto zmluvy vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, 
nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú 

   
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 15. 7. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................                                                     .......................................... 
            požičiavateľ                                                                           vypožičiavateľ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROTOKOL 
 
o odovzdaní zbierkového predmetu na dočasné užívanie podľa Zmluvy o výpožičke č. 
3/2020ZV  zo dňa  21. 2. 2020  (ďalej len „zmluva“) 
 

I. 
 

Požičiavateľ :                                      Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
Sídlo :                                                   Spišská Nová Ves, Letná 50, SR 
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach zmluvy :                                                                        
                                                 
Funkcia :                                               odborný pracovník 
 
                                           (ďalej len „požičiavateľ“) 
 
Vypožičiavateľ:                           Makovického dom v Žiline 
                                                              Horný val 20, 010 01  Žilina    
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach zmluvy :                                                                       
                                                 
Funkcia :                                                
 
    
                                               (ďalej len vypožičiavateľ) 
 
 
                                         

 
 
 
 

II. Stav zbierkových predmetov 
 
 

 
1.Požičiavateľ zbierkových predmetov odovzdáva a vypožičiavateľ zbierkových 
 predmetov preberá do dočasného užívania zbierkové predmety podľa článku II. bod 1 
zmluvy v stave pred reštaurovaním. 

 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa  15. 7. 2020 
 
 
 
 
.................................................                                             ............................................ 
     za požičiavateľa                                                                         za vypožičiavateľa                              



PROTOKOL 
 
o vrátení zbierkových predmetov dočasne užívaných podľa Zmluvy o výpožičke č. 4/2020 ZV 
zo dňa 15. 7. 2020 (ďalej len „zmluva“)      
 
 
 

I. 
 

Požičiavateľ :                                      Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
Sídlo :                                                   Spišská Nová Ves, Letná 50, SR 
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach zmluvy :                                                                        
                                                 
Funkcia :                                               odborný pracovník 
 
                                           (ďalej len „požičiavateľ“) 
 
Vypožičiavateľ:                           Makovického dom v Žiline 
                                                              Horný val 20, 010 01  Žilina    
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach zmluvy :                                                                       
                                                 
Funkcia :                                               odborný pracovník 
 
    
                                               (ďalej len vypožičiavateľ) 
 
 
 
  

 
II. 

 
 
     Vypožičiavateľ zbierkových predmetov odovzdáva a požičiavateľ zbierkových predmetov 
preberá zbierkové predmety podľa článku II. bod 1 zmluvy v počte ... ks v ....................stave. 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa ............................................... 
  
 
 
 
..........................................................                                     .......................................... 
    
      za požičiavateľa                                                                        za vypožičiavateľa 
 



 
Príloha č. 1 
 
P. č.  Prír. číslo Evid. číslo  Názov                    hodnota 

 
1.            S 2000/1 - S 2000/14            Bábika krojovaná    14 ks                              1400 € 
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