
Z m l u v a   o   v ý p o ž i č k e  

č. 07/2018 

uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.  Požičiavateľ:   Vihorlatské múzeum v Humennom 

Adresa:    Námestie Slobody 1, 066 01 Humenné 

Štatutárny zástupca:    Mgr. Vasil Fedič , riaditeľ múzea 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:    SK45 8180 0000 0070 0051 2454 

IČO:     377 81 391 

Zodpovedný pracovník: PhDr. Ivana Strakošová 

Funkcia:    samostatný odborný pracovník 

Telefón:   +421 57 775 2240 

e-mail:    archeolog1@muzeumhumenne.sk 

 

a 

  

2. Vypožičiavateľ:      Slovenské národné múzeum  

         Múzeum Betliar 

         Kaštieľna 6 

         049 21 Betliar 
Štatutárny zástupca:     Mgr. Branislav Panis, generálny 

riaditeľ SNM 

za SNM - Múzeum Betliar    Mgr. Timea Mátéová, poverená 

vedením  

Bankové spojenie:             Štátna pokladnica Bratislava 

IBAN:    SK35 8180 0000 0070 0024 3776 

IČO:    164721 

Zamestnanec oprávnený 

konať vo veciach zmluvy: Mgr. Silvia Lörinčíková, PhD.           

Funkcia:    samiostatný odborný pracovník 

Telefón:   +421 58 7983118 

E-mail:   betliar@snm.sk   

 

 

Článok II. 

Predmet výpožičky 

 

1. Predmetom zmluvy je výpožička  zbierkových predmetov z fondu  starších dejín 

Vihorlatského múzea v Humennom  uvedených v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 

2. Veci sú spôsobilé na dočasné užívania podľa článku III. tejto zmluvy. 

 

 

 

 



 

 

Článok III. 

Účel výpožičky 

 

1. Predmety výpožičky sa vypožičiavajú na účel:  

a/    výstavný –  inštalácia v priestoroch SNM - Múzea Betliar na výstave „Grófka bez 

kaštieľa. Pozostalosť Elizabeth Olgyay Andrássy“ 

2.  Zmena účelu je bez súhlasu požičiavateľa neprípustná. 

 

 

Článok IV. 

Doba výpožičky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 23. 11. 2018 do  06. 05. 2019         

2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť veci v posledný deň výpožičky. 

3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie vecí pred skončením doby                              

výpožičky, ak ich potrebuje pre svoje účely alebo, ak ich vypožičiavateľ užíva v rozpore 

s článkom III. a článkom V. tejto zmluvy a to do 3 dní od doručenia oznámenia o vrátení vecí. 

                                                                   

 

Článok V. 

Podmienky výpožičky 

 

Vypožičiavateľ sa zaväzuje: 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje veci užívať za účelom a v dobe v súlade s článkom III.  

a článkom IV. tejto zmluvy. 

2. Vypožičiavateľ je povinný: 

a) vykonať bezpečnostné opatrenia pri prevoze a dočasnom umiestnení tak, aby nedošlo  

k poškodeniu, zničeniu, zámene, strate alebo odcudzeniu vecí, 

b) zabezpečiť primerané klimatické podmienky v priestore dočasného užívania vecí, relatívnu 

vlhkosť a vyhovujúcu teplotu, 

c) poistiť veci počas celej doby výpožičky vo výške 0,00 €, 

d) vrátiť veci bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak, 

e) vzniknuté škody podľa bodu 2 tohto článku bezodkladne oznámiť požičiavateľovi  

a výšku škody určenú vypožičiavateľom uhradiť v plnej výške, 

f) uvádzať pôvod zbierok. 

3. Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku plynú odovzdaním  

a prevzatím vecí na základe potvrdenia o odovzdaní zbierkových predmetov na  

dočasné užívanie a končia vrátením na základe potvrdenia o vrátení dočasne  

užívaných zbierkových predmetov v Prílohe č. 1, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy. 

 

 

Článok VI. 

Všeobecné a záverečné ustanovenie 

 

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

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č.278/1993 Z.z. v úplnom  

znení a ďalšími ustanoveniami príslušných právnych predpisov. 

2. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve, je požičiavateľ oprávnený  



vypožičanie veci zrušiť s okamžitou platnosťou. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa  

budú riešiť dohodou, v prípade nezhody podľa Zákona NR SR č.218/1996 Z.z.  

o rozhodcovskom konaní v platnom znení. 

4. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísaním obidvomi  

zmluvnými stranami. 

5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 

6. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

V Humennom dňa ...........................                               V Betliari dňa  ........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________  ___________________________ 

                  Za požičiavateľa                                                           Za vypožičiavateľa 

            Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ                                               Mgr. Timea Mátéová,  

     Vihorlatské múzeum v Humennom                                       SNM - Múzeum Betliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



PROTOKOL 

o odovzdaní a prevzatí predmetov zo dňa ........................................ 

 

Odovzdávajúci: Vihorlatské múzeum v Humennom  

Sídlo:    Námestie Slobody 1 

   066 01 Humenné 

Zastúpené:   PhDr. Ivanou Strakošovou 

    

 

Preberajúci:  SNM - Múzeum Betliar 

Sídlo        Kaštieľna 6 

       049 21 Betliar 

Zastúpené      .................................................   

 

 

1. Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá na výstavné účely predmety zo 

zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01 

Humenné  na  obdobie  od 23. 11. 2018 do  06. 05. 2019 podľa prílohy č. 1. 

 

1. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu. 

 

V Humennom ....................................... 

 

.........................................................    ..................................................... 

      Za odovzdávateľa                                                                          Za preberajúceho 

 



PROTOKOL 

o odovzdaní a  prevzatí predmetov zo dňa ....................... 

Odovzdávajúci:        SNM - Múzeum Betliar 

Sídlo        Kaštieľna 6 

       049 21 Betliar 

Zastúpené ...................................................    

 

Preberajúci:              Vihorlatské múzeum v Humennom  

Sídlo:    Námestie slobody 1 

   066 01 Humenné 

Zastúpené:              PhDr. Ivanou Strakošovou 

 

1. Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá predmety zo zbierkového fondu 

Vihorlatského múzea v Humennom poskytnuté na výstavné účely na  obdobie  od 23. 11. 

2018 do  06. 05. 201   podľa prílohy č. 1. 

 

      2. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu. 

 

V Humennom  ............................. 

 

 

.........................................................    ..................................................... 

      Za odovzdávateľa                                                                 Za preberajúceho 

 

          

 



Príloha č. 1 k ZoV 07/2018 

Zoznam zapožičaných predmetov 

P. 
č. 

Evidenč. 
číslo 

Foto predmetu Predmet Počet  
kusov 

Cena 

1. SD 
2010/020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbor čiernobielych pohľadníc 
s rukopisnými poznámkami na averze a 
reverze 

5 9,00 



2. SD 
2010/022 

 

Album historických fotografií  s jednou 
stranou obalu (29 ks strán s fotografiami, 7 
strán bez fotografií) 

1 40,00 

3. SD 
12/1981 

 

Čiernobiely  negatív  6x6  zachytávajúci 
požiar kaštieľa v Humennom 28. júna 1947 
+ karta 2-stupňovej evidencie 

1 1,00 

 
 


