Zmluva č. 12 /2019/TM o prenájme predmetov
na výstavu „Z histórie policajných zložiek“
uzatvorená podľa §663 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Článok 1
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Meno a priezvisko:
Adresa bydliska:
Č. OP:
Banka:
Č. účtu:
/ ďalej len „prenajímateľ“/
Nájomca:
Názov:
Adresa:
Zástupca oprávnený konať
vo veciach zmluvných:
Zástupca oprávnený konať
vo veci realizácie zmluvy:
IČO:
DIČ:
Banka:
Č. účtu:
/ ďalej len „nájomca“/

Raffay Ladislav
Dolné Ozorovce

Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka
Mgr. Bohuš Sasko, historik
36102601
2021450596
Štátna pokladnica
SK52 8180 0000 0070 0031 1732

Článok 2
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy č.12 /2019/TM (ďalej len zmluva) je prenájom predmetov na výstavu
„ Z histórie policajných zložiek“. Zoznam predmetov tvorí prílohu tejto zmluvy.
2.2 Predmety sú výlučným vlastníctvom prenajímateľa.
Článok 3
Účel nájmu
3.1 Predmety ako súčasť výstavy sa prenajímajú za účelom ich inštalácie vo výstavných
priestoroch Tribečského múzea v Topoľčanoch a následného sprístupnenia verejnosti v
riadnych otváracích hodinách múzea v termíne od 28. 10. 2019 do 16. 1. 2020.
3.2 Zmena účelu je neprípustná.
Článok 4
Doba nájmu
4.1 Zmluvné strany sa dohodli na dobe nájmu od 22. 10. 2019 do 24. 1. 2020.
4.2 Nájomca je povinný vrátiť predmety v posledný deň nájmu.
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Článok 5
Cena za nájom a spôsob úhrady
5.1 Cena za nájom bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 70,- EUR, slovom
sedemdesiat EUR, podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za nájom bude poukázaná na účet prenajímateľa po
nainštalovaní výstavy a jej sprístupnení verejnosti, najneskôr do 15. 11. 2019.
Článok 6
Ďalšie zmluvné podmienky
6.1 Nájomca je povinný:
a) vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby pri inštalácii a prezentácii predmetov
nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu, zámene, strate alebo odcudzeniu,
b) zabezpečiť propagáciu výstavy v školách a medzi širokou verejnosťou dostupnými
formami (plagáty, regionálne médiá, webstránky, facebook ...),
6.2 Prenajímateľ je povinný:
a) k dohodnutému termínu poskytnúť predmety na inštaláciu výstavy,
b) poskytnúť sprievodný text k predmetom.

7.1
7.2
7.3
7.4

Článok 7
Všeobecné ustanovenia
Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dve vyhotovenia pre nájomcu, jedno pre
prenajímateľa.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke nájomcu. Podpisom zmluvy
prenajímateľ dáva súhlas na zverejnenie zmluvy na webovej stránke nájomcu v zmysle
platného zákona.

V Topoľčanoch 22. 10. 2019

Prenajímateľ:

Za nájomcu:

...............................................
Ladislav Raffay

...............................................
PhDr. Blažena Šmotláková

2

