Zmluva o prenájme
výstavy "KOLESO - VEDECKÁ HRAČKA"
uzavretá medzi stranami
Prenajímateľ:

VEDECKÁ HRAČKA, občianske združenie
so sídlom Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica
korešpondenčná adresa: Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 31750532
účet Č. 0301740862/0900 v Slovenskej sporiteľni, Mestská pobočka Banská Bystrica
Štatutárna zástupkyňa: Ing. Beata Puobišová, predsedníčka
bytom: Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica
tel.: 0903 549243; e-mail: vedhra@pobox.sk

a
Nájomca:
NázovImeno: Zemplínske múzeum v Michalovciach
Sídlo: Kostolné námestie 1,071 01 Michalovce
IČO: 31297749
Tel.: 056/64 410 93, 0910 873 022
Číslo účtu: 7000185094/8180
Štatutárny zástupca: Mgr. Maroš Dernko, riaditeľ
Zodpovedná pracovníčka: Mgr. Mária Fuchsová
Kontakt: 056/6441093,0908310 245; muzejnypedagog.zm@gmail.com
Predmet zmluvy:
l. Prenájom interaktívnej výstavy ,,KOLESO - VEDECKÁ HRAČKA" na reinštaláciu výstavy
v čase od 1. 10.2013 do 3 L 10.2013.
2. Výstava bude otvorená v priestoroch nájomcu lzáp. krídlo ZMI v počas pracovných dní čase od
7:30 do 16:30 hod. (po., ut., st., piat.) a od 7:30 do 18:00 hod.(štv.).
3. Výstava "KOLESO - VEDECKÁ HRAČKA'" je pôvodná samostatná výstava a ako takáje
súborným dielom v zmysle Autorského zákona č. 318/2003 Z. z. v platnom znení a vzťahuje sa
na ňu ochrana v zmysle tohto zákona.
Cena a platobné podmienky:
1. Nájomca uhradí prenajímateľovi 10,00 € za výstavný deň a to do 4 dní po demontáži výstavy
prevodom na účet prenajímateľa.
Ďalšie podmienky:
Prenajímateľ:

11 poskytne
a) hračky, jednoduché fyzikálne experimenty a mobiliéry, ktorých definitívny zoznam bude
spracovaný po nainštalovaní výstavy u nájomcu (predbežný zoznam je v prílohe);
b) texty (manuály) s obrázkami k exponátom na 10 kartónových stojanoch;
c) 7 posterov 80xl1O cm (zavesenie v 2 bodoch) a ľahký poster o prenajímateľovi;
d) informácie k výstave pre médiá a školy najneskôr mesiac pred konaním výstavy;
e) pomoc pri inštalácii výstavy;
f) vlastný informačný materiál.
21 zaučí animátorov a dozorcov nájomcu;
31 vyhlasuje, že všetky exponáty budú v deň začatia prenájmu plne funkčné a bezpečné.
Nájomca:
11 zabezpečí
a) prepravu materiálov výstavy z miesta predchádzajúcej reinštalácie (Kežmarok, Mestské
múzeum, UL Dr. Alexandra; stačí veľké osobné auto);

b} reinštaláciu výstavy dňa l. 10. 2013 za účasti min. jedného zástupcu nájomcu vo

vlastných priestoroch (vrátane priestoru najazdenie na autíčkach PlasmaCar a EzyRoller) na
vlastnom zariadeni (min. 12 stolov, z nich s výhodou 2 nižšie, 2 elektrické prípojky; l
vitrínu/policu na bežné predmety tvaru kolesa; závesné body na postery, l obrázok a 2 zavesené
hračky, z toho jedna do 25 kg).
c} sprístupnenie výstavy od 2. 10. 2013 vo výstavných priestoroch ZM;
d) vystavovanie vrátane dozoru na výstave;
e) vyradenie poškodených exponátov;
f) vedenie knihy návštev s pripomienkami návštevnikov;
g) propagáciu a informácie o výstave zodpovedajúcu cieľom a poslaniu prenajímateľa v zmysle
aktuálnych informácií poskytnutých prenajímateľom, najmä v regionálnych médiách a školách;
h) dočasné uskladnenie zabalených exponátov a posterov po skončeni výstavy;
i) po demontáži odovzdá prenajímateľovi: min. 6 digitálnych fotografií s návštevníkmi, záznamy
z médií, stručnú písomnú správu o priebehu výstavy s pripomienkami/návrhmi a kópiu
príslušných stránok návštevníckej knihy;
2/ zodpovedá za bezpečnost' návštevníkov a všetky škody, ktoré na exponátoch vzniknú od ich
prevzatia po vrátenie, pričom:
a) neodstrániteľné škody nahradí plnohodnotným novým exponátom alebo finančnou náhradou
zodpovedajúcou miere znefunkčnenia exponátu, ktorej výšku odsúhlasí prenajímateľ. Stratené
a ukradnuté exponáty uhradí v hodnote uvedenej v prílohe (cenník vystavených predmetov).
Náhradu poukáže na účet prenajímateľa č. 0301740862/0900 v Slovenskej sporiteľni, Mestská
pobočka Banská Bystrica najneskôr do 14 dni po zisteni škody alebo straty;
b) o neodstrániteľných poškodeniach a škodách na exponátoch, ktoré prevyšujú 20 € spracuje
písomný záznam s návštevníkom alebo za neho zodpovedajúcou osobou;
c) odcudzenie exponátu hodnoty nad 20 € oznámi bez zbytočného odkladu príslušnému oddeleniu
Policajného zboru SR;
d) bude nápomocný pri vymáhaní škody prenajímateľom.
Záverečné

ustanovenia:

1/ Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Zmeny a dodatky k tejto

zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve,
podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
2/ V zmluve neuvedené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia Občianskym zákonníkom
a predpismi s nim súvisiacimi. Táto rámcová zmluvaje vyhotovená v dvoch exemplároch,
z ktorých každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie.
3/ Táto zmluva môže podliehať podľa zákona Č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
povinného zverejnenia www.vucke.sk. Prenajímateľ berie na vedomie povinnosť nájomcu na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojím
podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
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