ZMLU VA O VÝPO Ž IČI< E
č . l/20 16

uzatvorená podľa par. 659 a násl.

Ob či anskeho

zákonníka v platnom znení

Č l. I.

Zmluvné strany
l.

Požičiavateľ:

Štatutárny zástupca:
Adresa:
Bankové spojenie:
IČO:
Zodpovedn ý pracovník:
Funkcia:
2. Vypožičiavate!':
Štatutárny zástupca:
Adresa:
Bankové spojenie:
IČO:
Zodpovedn ý pracovník:
Funkcia:

VYBAVUJE:
Vlastivedn é múzeum Galanta
Jozef Keppert, riaditeľ
Hlavná 976/8, 924 01 GALANTA
IBAN SK 35 8180 0000 0070 0049 1294
36087033
Margita Jurášová
ekonómka múzea
Dom kultúry
Mgr. František Čajovský, riaditel'
926 Ol Sereď, Školská l
VÚB 126464795 3/0200
31871798
Mária Di ková
zameltnank yila Mestského múzea v Seredi

Čl. II.

Predmet zmluvy

l. Predmetom zmluvy je výpožička hmotného in vestičného majetku Vlastivedn ého múzea
v Galante do Mestského múzea v Seredi:
Rám Nielsen /DHM 937 -968/
32 ks
Galeri.iná lišta /DHM 969 - 986/
18 ks
2. Predmet zml uvy je nepoškoden ý a spôsobilý na dočasné užívanie pre účel podl'a čl. III tejto
Zmluvy /poškodenie alebo iný nedostatok je uvedený pri konkrétnom predmete/.

Č l . III.
Účel výpožičky

l. Hmotný investi čný majetok sa vypožiči ava za účelo m : vystavenie exponátov.
2. Zmena účelu je neprípustná .

ČL IV.
Doba výpožičky
l. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 1.1.2016 do 31.12.2016.
2. V ypoži čiavateľ je povilmý vTátiť predmet zmluvy najneskôr v posledný deň výpožičky.
3. Poži č iavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu zmluvy pred skonče ním do by
výpožičky, ak ho potrebuje pre svoje úče ly, alebo ho po žičj avate l' užíva v rozpore
s čl. III. a V . tejto zmluvy.

Čl. V .

Podmienky

výpožičky

Vypožiči avateľ

l.
2.
3.
4.

sa zaväzuje:
Predmet zmluvy užívať v sú lade s čl. III . a lV. tejto zmluvy.
Vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene, poškodeniu
alebo zničeniu predmetu zmluvy.
Vráti ť predmet zmluvy bez zásahu, opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté i.nak.
Vzniknuté škody pri užívaní predmetu zmluvy uhradiť v plnom rozsahu.

Čl . VL
Spoločné

a záverečné ustanovenie

l . Vzťahy zm luvných strán , ktoré nie sú upravené v tej to zmluve, sa riadi príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonnika v platnom znení a ďalšími ustanoveniami príslušných
právnych predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú
riešiť podľa Zákona NR SR č. 218/96 Z.z. o rozhodovacom konaní v platnom znení.
3. Zmeny a dodatky tejto zm luvy sú možné len písomnou formou oboch zmluvných strán.
4. Zmluva j e vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho l vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluva j e platná a účinná dňom podpísania obo ma zmluvnými stranami .

V Galante, 03.12.20 15
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