Zmluva o prenájme
výstavy „SEA – Scientific Toy / More – vedecká hračka“
uzavretá medzi zmluvnými stranami
Prenajímateľ:
Názov:
Sídlo:
Právna forma:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Účet:

VEDECKÁ HRAČKA, občianske združenie
Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica
občianske združenie
Ing. Beatou Puobišovou, predsedníčkou
31750532;
221448264
SK35 0900 0000 0003 0174 0862
- nie je platcom DPH
Kontakt.:
tel.: +421 903 549 243; e-mail: vedhra@pobox.sk
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Názov:
Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Sídlo:
Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
Právna forma: rozpočtová organizácia
Zastúpený:
PhDr. Blaženou Šmotlákovou, riaditeľkou
IČO:
36102601
DIČ:
2021450596
Účet:
SK 52 8180 0000 0070 0031 1732
Zodpovedný:
Mgr. Ľubomír Opáth (oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy)
Kontakt:
tel.: +421 38 532 3253, e-mail: mpedagog@tribecskemuzeum.sk
(ďalej len „nájomca“)
Čl. I.
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom zmluvy je prenájom exponátov interaktívnej výstavy „Sea – Scientific Toy / More – vedecká
hračka“ na reinštaláciu výstavy v čase od 7. 5. do 8. 6. 2019.
1.2 Výstava je pôvodná samostatná výstava a ako taká je tvorivou databázou v zmysle Autorského zákona
č. 185/2015 Z. z. v platnom znení a vzťahuje sa na ňu ochrana v zmysle tohto zákona.
Čl. II
Cena a platobné podmienky
2.1 Nájomca uhradí prenajímateľovi 10,00 € za každý výstavný deň (pracovné dni, sobota).
2.2 Celková suma za prenájom bude zrealizovaná prevodom na účet prenajímateľa na základe faktúry
vystavenej po skončení výstavy.

Čl. III.
Ďalšie podmienky
3.1 Prenajímateľ poskytne:
a) funkčné hračky a jednoduché fyzikálne experimenty v hodnote cca 850,- € podľa inventárneho
zoznamu, ktorý bude aktualizovaný pri prebratí výstavy nájomcom a bude nedeliteľnou súčasťou
zmluvy,

b)
c)
d)
3.2
a)
b)
c)
3.3

pomoc pri inštalácii výstavy,
informácie a manuály k väčšine exponátov v piatich jazykoch,
návrh informačno-propagačného materiálu (elektronicky).
K ďalším povinnostiam prenajímateľa patrí:
inštalácia všetkých výstavných materiálov v spolupráci s pracovníkmi nájomcu,
zaučenie lektorov nájomcu,
odovzdanie výstavy zodpovednému pracovníkovi nájomcu.
Prenajímateľ prehlasuje, že všetky exponáty budú v deň začatia prenájmu plne funkčné a bezpečné.

3.4 Nájomca zabezpečí:
a) prevoz výstavných materiálov z Tekovského múzea v Leviciach (pondelok 6. 5. 2019 po 10.30 h),
b) reinštaláciu exponátov vo svojich priestoroch na vlastnom zariadení (min. 9 stolov/vodorovných
výstavných plôch a nástenky/steny na doplnkový výstavný materiál),
c) vystavovanie, vrátane lektorov a dozoru na výstave,
d) bežnú údržbu exponátov s tým, že odloží poškodené/znefunkčnené exponáty,
e) propagáciu a informácie o výstave zodpovedajúce cieľom a poslaniu prenajímateľa v zmysle aktuálnych
informácií poskytnutých prenajímateľom, najmä v regionálnych médiách a školách, pričom umožní
prenajímateľovi vyjadriť sa k obsahu a grafike vlastných informačných materiálov pred ich vydaním,
f) v prípade potreby/ po dohode s prenajímateľom uskladnenie zabalených exponátov a posterov po
skončení výstavy do dňa nadväzného prevozu výstavy, najdlhšie však 14 dní .
3.5 Po demontáži výstavy nájomca odovzdá prenajímateľovi:
a) stručnú písomnú správu o priebehu výstavy,
b) záznamy z médií,
c) minimálne 6 fotografií hrajúcich sa/poznávajúcich návštevníkov v digitálnej forme, pričom zabezpečí
DGPR.
3.5 Nájomca zodpovedá za bezpečnosť návštevníkov a všetky škody, ktoré na exponátoch vzniknú od ich
prevzatia po vrátenie, pričom neodstrániteľné škody nahradí plnohodnotným novým exponátom alebo
finančnou náhradou zodpovedajúcou miere znefunkčnenia exponátu, ktorej výšku odsúhlasí
prenajímateľ.

4.1
4.2

4.3
4.4

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovej stránky nájomcu.
Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu na webovej
stránke nájomcu. Prenajímateľ berie na vedomie povinnosť nájomcu na zverejnenie tejto zmluvy ako aj
faktúry vyplývajúcej z tejto zmluvy a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy
a súvisiacich účtovných dokladov.
V zmluve neuvedené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia Občianskym zákonníkom a predpismi
s ním súvisiacimi, ktoré platia v SR.
Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých prenajímateľ dostane jedno vyhotovenie
a nájomca dve vyhotovenia.

V Topoľčanoch

V Banskej Bystrici 22. 1. 2019

nájomca

prenajímateľ

