
Zmluva o výpožičke RZ č. 13/2020 

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

 

 

Čl. I. Zmluvné strany 

1. Požičiavateľ: Balneologické múzeum Imricha Wintera, Piešťany 

štatutárny zástupca: PhDr. Vladimír Krupa, riaditeľ 

adresa: Beethovenova č. 5, 921 01 Piešťany 

IČO: 36086967 

zodpovedný pracovník: Ing. Tomáš Mlynský 

funkcia:  prírodovedec 

 

 

2. Vypožičiavateľ: Obec Chtelnica 

štatutárny zástupca: Ing. Ján Horváth, starosta 

adresa: Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica 

IČO: 00312584 

DIČ: 2020530886 

zodpovedný pracovník: Adriana Baránková 

funkcia: správca kaštieľa 

 

 

Čl. II.  Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je výpožička zbierkového predmetu (alt. zbierkových predmetov) zo 

zbierkového fondu Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch podľa príloh (Príloha 

č. I, č. II), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Predmet zmluvy je nepoškodený a spôsobilý na dočasné užívanie pre účel podľa Čl. III. tejto 

zmluvy 

 

 

Čl. III. Účel výpožičky 

1.   Zbierkové predmety sa vypožičiavajú za účelom: vystavenia na výstave vo výstavných 

priestoroch umiestnených v pivničných priestoroch NKP rokokového kaštieľa v Chtelnici. 

2.   Zmena účelu je neprípustná. 

 

 

Čl. IV. Doba výpožičky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od: 9. januára 2020 do: 30. júna 2020.  

2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet zmluvy v posledný deň výpožičky. 

3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu zmluvy pred skončením doby 

výpožičky ak ho potrebuje pre svoje účely, alebo ho vypožičiavateľ užíva v rozpore s Čl. III. a V. 

tejto zmluvy. 

 

 

Čl. V. Podmienky výpožičky 

Požičiavateľ sa zaväzuje : 

1. Poistiť predmet zmluvy počas celej doby výpožičky podľa poistnej hodnoty určenej 

požičiavateľom. 
Vypožičiavateľ sa zaväzuje: 

2. Predmet zmluvy užívať v súlade s Čl. I., III. a IV. tejto zmluvy.  



3. Vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, zámene alebo zničeniu 

predmetu zmluvy a pravidelne monitorovať predmet výpožičky, neodkladne oznámiť 

vypožičiavateľovi poškodenie vandalmi, resp. živelnou pohromou. 

4. Vrátiť predmet zmluvy bez vlastného zásahu, opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak. 

 

 

Čl. VI. Spoločné a záverečné ustanovenie 

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

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalšími ustanoveniami príslušných 

právnych predpisov.   

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

riešiť podľa zákona NR SR č. 218/96 Z. z. o rozhodovacom konaní v platnom znení.  

3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

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

5. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a platnosť strácajú 

predošlé zmluvy a výpožičné reverzy. 

 

 

 

 

 

 

 

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

         vypožičiavateľ                                                                                požičiavateľ 

                                                                              

    Ing. Ján Horváth                                                                             PhDr. Vladimír Krupa 

   starosta, Obec Chtelnica                                                          riaditeľ Balneologického múzea 

                                                                                                              Imricha Wintera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zodpovedný pracovník: 

 

 

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

Adriana Baránková 

 

 

 

Piešťany, 9. januára 2020 


