ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
AÚ SAV č. 13/2022
uzatvorená podľa paragrafu 659 Obč. zákonníka v platnom znení
Čl. I
Zmluvné strany
1. Požičiavateľ: ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, v. v. i.
Adresa: Akademická 2, 949 21 Nitra
Štatutárny zástupca: doc. PhDr. M. Ruttkay, CSc., riaditeľ AÚ SAV
IČO: 00166723
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach zmluvných: PhDr. Peter Bednár, CSc.
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizačných: Mgr. Miriam Jakubčinová, PhD.
2. Vypožičiavateľ: Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Adresa: Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
Štatutárny orgán: Mgr. Ľubomír Opáth, riaditeľ, riaditeľ múzea
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj v Nitre
Typ organizácie: rozpočtová organizácia
IČO: 36102601
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach zmluvných: Mgr. Ľubomír Opáth
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Peter Gábor, PhD.
Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je výpožička predmetov podľa prílohy z fondu archeologických
nálezov Archeologického ústavu SAV, v. v. i. v Nitre.
2. Predmet zmluvy je nepoškodený a spôsobilý na dočasné užívanie pre účel podľa čl. III tejto
zmluvy.
Čl. III
Účel výpožičky
1. Predmety sa vypožičiavajú za účelom výstavy „Bojná - hradisko našich predkov“, ktorá
sa bude konať vo výstavných priestoroch Tribečského múzea v Topoľčanoch v termíne
od 19.9.-16.11.2022.
2. Zmena účelu je neprípustná. Akékoľvek iné použitie zapožičaných predmetov a ich
vyobrazení v analógovej či digitálnej podobe je možné iba po predchádzajúcom súhlase
požičiavateľa.
Čl. IV
Doba výpožičky
1. Doba výpožičky je od 13. 9. 2022 do 21. 11. 2022
2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet zmluvy najneskôr v posledný deň výpožičky.
3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu pred skončením doby
výpožičky, ak ho potrebuje pre svoje účely, alebo ho vypožičiavateľ užíva v rozpore s čl. III
a V tejto zmluvy.

Čl. V
Podmienky zmluvy

Vypožičiavateľ sa zaväzuje:
1. Predmet zmluvy užívať v súlade s čl. III a IV tejto zmluvy.
2. Vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene,
poškodeniu alebo zničeniu predmetu zmluvy.
3. Poistiť predmet zmluvy počas celej doby výpožičky, t. j. od prevzatia predmetov od
požičiavateľa, po ich vrátenie požičiavateľovi. podľa zistenej hodnoty určenej
požičiavateľom.
4. Vrátiť predmet zmluvy bez zásahu, opravy alebo úpravy, ak to nebolo dohodnuté inak.
5. Vzniknuté škody pri užívaní predmetu zmluvy uhradiť v plnom rozsahu.
6. Zhotovovať a používať vyobrazenia nálezov v tlačenej, či digitálnej forme iba na
nekomerčné účely súvisiace s výstavou a jej propagáciou. Akékoľvek iné použitie je možné
iba s predchádzajúcim súhlasom požičiavateľa.
6. V publikovaných a výstavných materiáloch o zapožičaných predmetoch bude vždy
uvedený Archeologický ústav SAV, v. v. i. Nitra.

Čl. VI
1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka 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 218/96 Zb. o rozhodovacom konaní v platnom znení.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné len písomnou formou oboch zmluvných strán.
4. Zmluva a jej príloha sú vyhotovené v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre
Archeologický ústav SAV a dve pre druhú stranu.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR, v súlade
so zákonom č. 211/2000 Z.z.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha so zoznamom vypožičaných
archeologických nálezov.

V Nitre, dňa.

Požičiavateľ
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
riaditeľ AÚ SAV, v. v. i.

V Topoľčanoch

Vypožičiavateľ
Mgr. Ľubomír Opáth
riaditeľ múzea

