NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 3//2014
o nájme výstavy Tajomstvá oceánov
uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení
Článok 1
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Meno:
ENTO TERA
Michal Zachar
Adresa:
Tolstého rad 9/2, 971 01 Prievidza
IČO:
10122372
DIČ:
1029767354
Banka:
TATRA BANKA
Č. ú:
2629541647/1100
Nájomca:
Meno:
Adresa:
Zastúpený:
IČO:

Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Krušovská č. 291, 955 01 Topoľčany
PhDr. Blaženou Šmotlákovou, riaditeľkou
36102601

Článok 2
Predmet zmluvy
1.2. Predmetom zmluvy je prenechanie výstavy Tajomstvá oceánov na dočasné užívanie za
odplatu – nájom. Výstavu tvorí 219 ks predmetov, uvedených v Dodacom liste, ktorý
tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2.2. Predmety sú spôsobilé na dočasné užívanie podľa článku 3 tejto zmluvy.
3.2. Predmety sú výlučným vlastníctvom prenajímateľa.
Článok 3
Účel nájmu
1.3. Výstava sa prenajíma za účelom jej inštalácie v priestoroch Tribečského múzea
v Topoľčanoch.
2.3. Zmena účelu je neprípustná.
Článok 4
Doba nájmu
1.4. Zmluvné strany sa dohodli na dobe nájmu od 4. 9. 2014 do 4. 11. 2014.
2.4. Nájomca je povinný vrátiť veci v posledný deň nájmu.
Článok 5
Cena za nájom a spôsob úhrady
1.5. Cena za nájom bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 400,- € podľa
Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. v platnom znení, slovom štyristo EUR.
2.5 V cene za nájom predmetu zmluvy je zahrnutá aj preprava predmetov z Prievidze do
Topoľčian a späť a inštalácia.
3.5. Cena za nájom predmetu zmluvy bude poukázaná na účet prenajímateľa do 14 dní po

podpise zmluvy.
Článok 6
Podmienky nájmu
1.6. Nájomca je povinný:
a/ vykonať bezpečnostné opatrenia pri dočasnom umiestnení predmetov tak, aby
nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu, zámene, strate alebo odcudzeniu,
b/ zabezpečiť dozor počas konania podujatia,
c/ vrátiť veci bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak.
2.6. Prenajímateľ je povinný:
a/ zabezpečiť prepravu a v dohodnutom termíne nainštalovať predmet nájmu
v rozsahu spôsobilom prezentácie,
b/ pripraviť a odovzdať sprievodný text k predmetu nájmu,
c/ zabezpečiť prepravu a v dohodnutom termíne reinštalovať predmet nájmu.
3.6. Záväzky a povinnosti nájomcu podľa bodu 1 a 2 tohto článku plynú odovzdaním
a prevzatím predmetu nájmu na základe Dodacieho listu (Príloha č. 1) a končia vrátením
na základe Protokolu o vrátení dočasne užívaných predmetov (Príloha č. 2).

1.7.
2.7.
3.7.
4.7.

Článok 7
Všeobecné a záverečné ustanovenie
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
oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dve vyhotovenia pre nájomcu, jedno
vyhotovenie pre prenajímateľa.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledovným po zverejnení na internetovej stránke nájomcu.

V Topoľčanoch 03. 09. 2014

_________________________
nájomca

________________________
prenajímateľ

