
Zmluva o výpožičke č. 1/2019 
uzatvorená v zmysle ust. § 8 odst.4 Zákona NR SR č. 176/2004 Z. z.  

o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií 
(ďalej len  „Zmluva“) 

 
Článok I 

Zmluvné strany 
 
Požičiavateľ:        
 
Obchodné meno:   Matica slovenská 
Sídlo:     P. Mudroňa č. 1, 036 01 Martin 
Zastúpená:                                       Mgr. Maroš Smolec – správca Matice slovenskej   
IČO:                                            00179027  
DIČ:                  2020603123 
Číslo účtu:    4007868337/7500 
Bankové spojenie:   ČSOB, a.s. 
(ďalej aj ako „Požičiavateľ“)  
 
a  
 
Vypožičiavateľ:    
 
Obchodné meno:   Výtvarný odbor Matice slovenskej 
Sídlo:     Štúrova č. 8, 811 02 Bratislava 
Zastúpená:                                       PhDr. Ladislav Skrak, predseda      
IČO:     36068683 
Číslo účtu:                                       10345846/0900     
Bankové spojenie:   SLSP, a.s. 
(ďalej aj ako „Vypožičiavateľ“) 
 
(Požičiavateľ a vypožičiavateľa ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)  
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
1. Požičiavateľ bezodplatne  prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpôžičky v stave spôsobilom na riadne 

užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma. 
2. Predmetom výpožičky je 10 ks obrazov Vincenta Hložníka, ktorých špecifikácia tvorí neoddeliteľnú prílohu 

tejto zmluvy ako Zoznam odovzdaných a prevzatých obrazov. 
3. Požičiavateľ vypožičané obrazy odovzdá  vypožičiavateľovi  pri  podpísaní tejto zmluvy. 
4. Požičiavateľ  vyhlasuje, že: 

a. predmet výpožičky nemá faktické – technické vady, ktoré by obmedzovali vypožičiavateľa v jeho 
riadnom užívaní. 

b. vypožičiavateľ má právo vypožičanú vec užívať bezodplatne. 
5. Vypožičiavateľ je povinný: 

a. užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý a tým je výstava 
obrazov k 100. výročiu narodenia Vincenta Hložníka. 

b. chrániť predmet výpožičky pred jeho  poškodením, stratou, krádežou alebo zničením a podpisom 
tejto Zmluvy preberá na seba za predmet výpožičky hmotnú zodpovednosť v plnom rozsahu.  

c. zabezpečiť poistenie predmetu výpožičky pre prípad poškodenia, straty, krádeže a zničenia. 
d. neprenechať predmet výpožičky na  užívanie tretej osobe. 
e. dodržiavať všeobecne platné právne predpisy, týkajúce sa výstavy a prepravy umeleckých diel 

mimo územia Slovenskej republiky. 
f. zabezpečiť vrátenie predmetu výpožičky požičiavateľovi neodkladne, len čo požičanú vec 

nepotrebuje, najneskôr však do konca určenej doby v Článku III tejto Zmluvy. 
g. uhradiť požičiavateľovi prípadnú vzniknutú škodu na predmete výpožičky v plnom rozsahu. 

Článok III 
Trvanie zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 29.07.2019 do 15. 09. 2019.  

 
Článok IV 

Záverečné ustanovenia. 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 



2. Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží požičiavateľ a jedno vypožičiavateľ. 
3. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou 

písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými  stranami. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto bola spísaná na 

základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že 
Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje 
podpisy.  

 
 
V Martine 29. júla 2019      
 
 
 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
         Požičiavateľ                Vypožičiavateľ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


