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ZMLUVA O VÝPOŽIČKE VÝTVARNÉHO DIELA č. 3/2020  
uzavretá podľa § 659 a nasl. ust. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 
uzavretá medzi  

 
 

Zmluvné strany: 
 

Požičiavateľ:  Tatranská galéria v Poprade 
Sídlo:    Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad 
Zastúpený:   PaedDr. Anna Ondrušeková, riaditeľka 
IČO:    37781481 
DIČ:    2021449199 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:   SK 97 8180 0000 0070 0051 2585 
 
(ďalej len „TG“ alebo „požičiavateľ“) 
 
a 
 

Vypožičiavateľ:  Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Zastúpený:   PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK 
IČO:    37870475 
DIČ:    2021626332  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:   SK 54 8180 0000 0070 0051 9082 
 
(ďalej len „PSK“ alebo „vypožičiavateľ“) 
 
(požičiavateľ a vypožičiavateľ ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
 

Článok I 
Predmet zmluvy  

 
1. TG bezplatne prenecháva do užívania vypožičiavateľovi výtvarné dielo (ďalej len „dielo“) 
v počte 1 kus, podľa zoznamu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1. 
Účel výpožičky:  Prezentácia TG 
Miesto výpožičky:  Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 
2. Predmet výpožičky sa viaže na uvedený účel. Každá zmena účelu musí byť písomne 
odsúhlasená TG.  
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Článok II 
Doba trvania výpožičky 

 
1. Výpožička je viazaná na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 
31.12.2022. Uplynutím doby výpožičky výpožička končí.  
 
2. O predĺženie doby výpožičky je vypožičiavateľ povinný požiadať TG najneskôr 3 týždne 
pred uplynutím doby výpožičky.  
 
3. TG má právo, nie však povinnosť dobu výpožičky predĺžiť. 
 
4. TG je kedykoľvek oprávnená od zmluvy zo závažných dôvodov odstúpiť. Závažnými 
dôvodmi sú najmä:  
- každé porušenie povinností vypožičiavateľa vyplývajúce z tejto zmluvy, 
- každé ohrozenie alebo zanedbanie starostlivosti vypožičiavateľom, 
- každé použitie diela v rozpore so zmluvou.  
 
5. Zmluvné strany sú oprávnené písomne vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, 
pričom výpovedná lehota je 15 dní a začína plynúť prvým dňom po dni, v ktorom bola písomná 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  
 
6. Skončením výpožičky vzniká vypožičiavateľovi povinnosť vrátiť dielo v stave 
zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania a s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.  
 
 

Článok III 
Balenie, preprava a inštalácia diela 

 
1. Spôsob a realizáciu prepravy diela určuje TG, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
 
2. Inštalovanie, prípadne upevňovanie diela môže uskutočniť len pracovník poverený TG, 
prípadne pod dohľadom TG, ak si to TG vyhradila.  
 
3. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že TG je oprávnená preskúmať podmienky ochrany 
a bezpečnosti diela (teplota, vlhkosť vzduchu, intenzita osvetlenia), ako aj bezpečnostné 
zariadenia a prípadne požadovať príslušné vybavenie a pokiaľ to považuje za nevyhnutné, 
odstrániť nedostatky na náklady vypožičiavateľa alebo požadovať vrátenie diela, pričom 
vypožičiavateľ znáša vzniknuté náklady za osobitnú prepravu do sídla TG.  
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Článok IV 
Povinnosti vypožičiavateľa 

 
1. Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť po celú dobu výpožičky ochranu a bezpečnosť diela, 
najmä denný dozor, nočnú ochranu, bezpečné upevnenie exponátov, dodržanie klimatických 
podmienok inštalácie diela tak, aby nemohlo dôjsť k jeho ohrozeniu, poškodeniu alebo 
znehodnoteniu.  
 
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že na vypožičaných dielach nebude realizovať žiadne zmeny 
a zásahy za účelom upevnenia, inštalácie alebo označenia diela (štítkami). Na diele nesmú byť 
vykonávané žiadne reštaurátorské práce. Dielo nemôže byť bez súhlasu TG vyberané z rámu 
alebo prerámované.  
 
3. Vypožičiavateľ nesmie bez súhlasu TG dielo premiestňovať, ďalej zapožičiavať alebo 
prenechať na užívanie tretej osobe.  
 
4. Vyhotovovanie pohľadníc, tlačovín, diapozitívov a iných reprodukcií diela je zakázané. 
Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť, aby sa žiadne reprodukcie diela nevyhotovovali treťou 
osobou.  
 
5. Vypožičiavateľ zodpovedá za dodržiavanie autorských práv. 
 
6. Vypožičiavateľ je povinný bezodkladne oznámiť TG každú zmenu, ohrozenie, poškodenie 
alebo stratu diela. V prípade, že hrozí škoda, vypožičiavateľ ihneď uskutoční nevyhnutné 
opatrenia na zabránenie vzniku škôd.  
 
7. Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody (strata, zničenie, odcudzenie poškodenie, 
znehodnotenie), ktoré vznikli na diele. Ak dôjde k poškodeniu diela, uhradí vypožičiavateľ 
škodu v rozsahu určenom TG. Náhrada škody pozostáva z úhrady nákladov na reštaurovanie 
a príslušnej straty hodnoty diela. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia diela sa škoda 
uhradí v plnej výške.  

 
 

Článok V 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1, t. j. zoznam diel k Zmluve o výpožičke 
výtvarného diela č. 3/2020 s uvedením autora diela, názvu diela, techniky, rozmerov 
a inventárneho čísla. V prípade záujmu vypožičiavateľa o zmenu počtu diela a/alebo autora sa 
zmena vykoná formou písomného dodatku.  
 
2. Stav vypožičaných výtvarných diel sa potvrdí písomne protokolárnym zápisom pri preberaní 
diela na začiatku výpožičky a pri jeho vrátení späť po uplynutí výpožičnej doby.  
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Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme 
číslovaných a podpísaných dodatkov.  
 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami alebo ich oprávnenými 
zástupcami.  
 
3. Táto zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane jej dodatkov) podľa § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  
 
4. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia. Rozhodujúce je jej prvé zverejnenie.  
 
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 dostane vypožičiavateľ a 2 
požičiavateľ.  
 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, že zmluva bola 
uzatvorená na základe ich slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za iných 
nápadne nevýhodných podmienok.  
 
 
Prílohy: 
  
 Príloha č. 1 – Zoznam diel k Zmluve o výpožičke výtvarného diela č. 3/2020 
 
 
 
 

 
V Poprade dňa 27.3.2020                                                       V Prešove dňa 8.4.2020 
 
 
 
                    v.r.                                                                                               v.r. 
.....................................................                                          ........................................................ 
  PaedDr. Anna Ondrušeková                                                   PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
           riaditeľka TG                                                                              predseda PSK 
 
 
 
Táto Zmluva bola zverejnená dňa: 08.04.2020 
Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 09.04.2020 
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Príloha č. 1 k Zmluve o výpožičke výtvarného diela č. 3/2020 
 
 
Zoznam diel:  
 

1. O 259 Polónyi, Karol: Popradské pleso. 1930 – 1940, olej, plátno, 120 x 140 cm 


