
Zmluva   o    výpožičke

HNM -ZV -  7/2017

uzatvorená podl'a par. 659 a následne Občianskeho zákonníka v platnom znenĺ

1.   Požičiavate]' :

Štatutámy zástupca :

Adresa :

IČO:

2. Vypožičiavate]' :

Štatutámy zástupca :

Adresa :

IČO:

Článok 1.
Zmluvné stnny

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

PhDr. Iveta   G é c z y o v á, riaditelka

Košovská cesta 9,  97101   P R I E V I D Z A

34059130

ďalej „požičiavateľ"

Obec Nedožery-Brezany

JUDr. Martin   M o k r ý, starosta

Družstevná 1, 97212  NEDOŽERY-BREZANY

318302

ďalej „vypožičiavatel'"

Článok 11.
Predmel zľnluvy

1.     Predmetom    zinluvy   je    výpožička       celkom        9    kusov    zbierkových    predmetov    zo    zbierok

Homonitrianskeho múzea v Prievidzi:

A-14747                 Troska železmá
E-4892                  0bedár hlinený
E-7715                    Mliečnik
E-9000                   Hmiec

lokalita Nedožery-Brezany
lokalita: homá Nitra
lokalita: homá Nitra
lokalita: homá Nitra

2.     Predmet  zmluvy  je  nepoškodený  a  spôsobilý  na  dočasné  užĺvanie  pre  účel  podl'a  článku  111.  tejto

zmluvy.

Článok 111.

Účel výpoäčky

1.     Zbierkový predmet, resp. zbierkové predmety sa vypožičiavajú za účelom: vystavenia.

2.     Zmena účeluje neprĺpustná.



Článok IV.
Doba výpožlčky

1.     Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase  od   1. 5. 2017 do 30. 4. 2018.

2.     Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet zmluvy najneskôr v posledný deň výpožičky.

3.     Požičiavatel'   si   vyhradzuje   právo   požadovať   vrátenie   predmetu   zmluvy   pred   skončením   doby

výpožičky, ak ho  potrebuje pre svoje účely, alebo ak ich vypožičiavateľ užĺva v rozpore s  článkom 111.

a V. tejto zmluvy.

Článok v.
Podmienky výpotič ky

Vypožičiavatel' sa zaväzuje :

1.     Predmet zmluvy užívať v súlade s článkom 111. a IV. tejto zinluvy.

2.     Vykonať  bezpečnostné  opatrenia  tak,  aby  nedošlo  k  odcudzeniu,  strate,  zámene,  poškodeniu,  alebo

zničeniu predmetu zmluvy.

3.     Vrátiť predmet zmluvy bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak.

4.     Vzniknuté škody pri užívaní predmetu zmluvy uhradiť v plnom rozsahu.

Článok vl.
Všeobecné a záverečné ustanovenie

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

Občianskeho   zákomĺka   v   platnom   znení,   zákona   č.   278/1993   Z.z.   vúplnom   znenĺ   a   ďalšími

ustanoveniami prĺslušných právnych predpisov.

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

dohodou, v prĺpade nezhody podl'a Zákona NR SR č. 244/2002 Z. z. o rozhodovacom konanĺ v platnom

znenĺ.

3.     Poistiť predmet zmluvy počas celej  doby výpožičky podľa poístnej  hodnoty určenej  požičiavatel'om a

predložiť doklad o poistenĺ.

4.     Zmeny  a  dodatky  tejto  zmluvy  sú  platné  len    v pĺsomnej  podobe  apodpĺsanĺm  oboma  zmluvnými

stranami.

5.     Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

6.     Zmluva je platná a účinná dňom podpĺsania oboma zmluvnými stranami.

V  Prievidzi
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