Zmluva o nájme zbierkových predmetov
č. 2/2011
uzatvorená podľa ust. § 659 a nasl. Zák.č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade
s § 12 ods.3 zák..č. 206/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zmluva“)
Zmluvné strany
Prenajímateľ ::
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
Zástupca oprávnený konať
vo veciach zmluvných:
Zodpovedný zamestnanec vo
veciach realizácie zmluvy:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Kontakty:

Múzeum mesta Bratislavy
PhDr. Peter Hyross
riaditeľ
Radničná 1, 815 18 Bratislava

Mgr. Zuzana Francová
VUB
61932-012/0200
00179 744
2020801761
mmba@bratislava.sk, 54434742
(ďalej len “prenajímateľ ”)

Nájomca :

(ďalej len “ nájomca )

2.

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Požičiavateľ sa zaväzuje prenechať na dočasné užívanie zbierkové predmety ( ďalej len
„predmety“ v počte 5 kusov podľa zoznamu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že veci sú nepoškodené a spôsobilé na dočasné užívanie podľa
článku II. tejto zmluvy.
Článok II.
Účel dočasného užívania predmetov
1. Predmety , vyšpecifikované v Čl.I, bod 1 tejto zmluvy sa prenajímajú za účelom :
reprezentačným
Zmena účelu je neprípustná.

Článok III.
Doba nájmu
Zmluvné strany sa dohodli na dobe nájmu v čase od 25.1.2011 do 25.1.2012
1. Nájomca je povinný vrátiť predmety najneskôr v posledný deň prenájmu.
2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetov pred skončením doby nájmu, ak
ich potrebuje pre svoje účely alebo ak ich nájomca užíva v rozpore s bodom 1. článku II. a
článkom IV. tejto zmluvy do 7 dní od doručenia oznámenia o vrátení predmetov.
Článok IV.
Podmienky nájmu
1. Nájomca sa zaväzuje veci užívať súlade s článkom II. až IV. tejto zmluvy.
2. Nájomca je povinný
a) vykonať a zabezpečiť všestranné bezpečnostné opatrenia pri premiestňovaní a dočasnom
užívaní tak, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, zámene, strate alebo odcudzeniu
predmetov,
b) zabezpečiť optimálne klimatické, svetelné a bezpečnostné podmienky v priestore dočasného
užívania predmetov,
c) zabezpečiť ochranu údajov, týkajúcich sa dočasného uloženia a manipulácie s predmetmi,
d) zamedziť nedovolenej manipulácii s predmetmi,
c) vrátiť predmety bez konzervátorských, preparátorských a reštauračných zásahov, ak nebolo
dohodnuté inak,
d) oznámiť nájomcovi každú zmenu, ohrozenie, poškodenie alebo stratu predmetu,
e) v prípade, ak hrozí vznik škody, je povinný uskutočniť ihneď nevyhnutné opatrenia na
zabránenie vzniku škôd, príp. ak ku škode došlo, zistiť, resp. objasniť príčinu poškodenia,
pôvodcu a výšku vzniknutej škody.
3. Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za všetky vzniknuté škody ( krádež, stratu, zničenie a za
iné poškodenie veci ), ktoré vznikli na predmete počas doby nájmu. Ak dôjde k poškodeniu
alebo znehodnoteniu predmetu nájmu podľa čl.I tejto zmluvy je nájomca povinný uhradiť škodu
v rozsahu určenom prenajímateľom. Náhrada škody pozostáva z nákladov na reštaurovanie
a z príslušnej hodnoty veci a môže dosiahnuť maximálne výšku stanovenej poistnej zmluvy.
V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia predmetu podľa čl. I tejto zmluvy je nájomca
povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške. Poškodený predmet ostáva majetkom
prenajímateľa.
4. Uverejňovanie predmetov vo filme, v televízii, v tlači respektíve na iné účely je možné len
s vopred udeleným písomným súhlasom prenajímateľa. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby sa
žiadne reprodukcie predmetov nevyhotovovali treťou osobou na komerčný účel.
5. Nájomca sa zaväzuje poistiť predmet zmluvy počas celej doby výpožičky podľa poistnej
hodnoty určenej požičiavateľom.
6. Všetky náklady, výdavky a poplatky spojené so vznikom a realizáciou tejto zmluvy hradí
vypožičiavateľ.
7. Záväzky a povinnosti nájomcu podľa bodu 1 až 6 tohto článku plynú odovzdaním a prevzatím
veci na základe potvrdenia Protokolu o odovzdaní a prevzatí zbierkových predmetov na dočasné
užívanie a končia vrátením na základe potvrdenia Protokolu o vrátení dočasne užívaných
zbierkových predmetov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

1.
2.
3.
4.

Článok V.
Cena za nájom a spôsob úhrady
Cena za nájom bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške
, podľa zákona NR SR
č.18/1996 o cenách v platnom znení.
Nájomné je splatné najneskôr do 14 dní od podpisu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá cena bude poukázaná na účet Múzea mesta Bratislavy.
Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za
každý deň omeškania s platením nájmu.

