
Zmluva o nájme 
č. 1/2016

uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Článok I 
Zmluvné strany

1. Prenajímateľ: Ján Hertlík
adresa: 
dátum nar.:
Číslo OP: _________
bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN: :

2. Nájomca: Hradné múzeum vo Fiľakove
adresa: Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo 
štatutárny zástupca: Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
bankové spojenie: 10030289/5200 
IČO: 42013241
zodpovedný pracovník: Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
funkcia: riaditeľ

Článok II 
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je prenechanie exponátov zo súkromnej zbierky vlastníka - 
prenajímateľa na dočasné užívanie za nájom, v počte $ & £ .. kusov predmetov. Súčasťou 
tejto zmluvy je  Zoznam zapožičaných predmetov uvedený v Prílohe č. 1.

2. Veci sú nepoškodené a spôsobilé na dočasné užívanie podľa čl. III tejto zmluvy.

Článok III 
Účel nájmu

1. Predmety sa prenajímajú za účelom usporiadania výstavy - Grécko na úsvite dejín
2. Zmena účelu je  neprístupná.

Článok IV 
Doba nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe nájmu v čase od 09.05.2016 do 03.08.2016.
2. Nájomca je  povinný vrátiť veci najneskôr v posledný deň nájmu.

Článok V 
Cena za nájom a spôsob úhrady

1. Cena za nájom bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 460 -€, slovom 
štyristošesťdesiat euro podľa Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. v platnom znení.

2. Nájomné je splatné najneskôr do 14 dní od inštalácie výstavy.



3. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá cena b^cs ccjKázaná na účet prenajímateľa 
č. 0170061893/0900 v Slovenskej sporiteľni.

Článok VI 
Podmienky nájmu

1. Nájomca sa zaväzuje veci užívať na účel a v dobe v sú ade s čl. III. a IV. tejto zmluvy.
2. Nájomca je povinný :

a) vykonať bezpečnostné opatrenia pri dočasnom umiestnení tak, aby nedošlo k 
poškodeniu, zničeniu, zámene, strate alebo odcudzeniu vecí,
b) preberanie a odovzdanie predmetov potvrdia obidve zmluvné strany písomným 
protokolom, ktorý je prílohou tejto zmluvy (Príloha č. 2 a 3)
c) vrátiť veci bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak,
d) vzniknuté škody bezodkladne oznámiť prenajímateľovi a výšku škody určenú 
prenajímateľom uhradiť v plnej výške.

3. Prenajímateľ súhlasí:
a) s využitím akýchkoľvek obrazových, fotografických a písomných informácií, ktoré 
vzniknú v dobe prenájmu predmetov za účelom propagácie výstavy.

4. Záväzky a povinnosti nájomcu podľa bodu 1 až 3 tohto článku plynú odovzdaním
(prevzatím) vecí na základe potvrdenia Protokolu o odovzdaní exponátov na dočasné 
užívanie a končia vrátením na základe potvrdenia Protokolu o vrátení dočasne 
užívaných exponátov, ktoré tvoria prílohu č. 2 a 3 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. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť pre prenajímateľa ubytovanie na 2 noci v mieste konania
výstavy v dobe jej inštalácie, teda od 09.05.2016 - 11.05.2016.

3. Predmety si Hradné múzeum vo Fiľakove dovezie na vlastné náklady z Gemersko-
malohontského múzea v Rimavskej Sobote.

4. Odinštalovanie výstavy prebehne v dňoch 01. - 03.08. 2016.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísaním obidvoch 

zmluvných strán.
5. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho 1 vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

Vo Fiľakove dňa 03.05.2016

Hradné múzeum vo [i!akovc
H lavna  14 

986 01 F iľakovo 
IČO: 42 013 741

nájomca
.........

J  prenajímateľ


