ZEMPLÍNSKE MÚZEUM V MICHALOVCIACH
Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce

......................................................................................................
Z M L U VA O V Ý P O Ž I Č K E
č. 06 /2016
uzatvorená podľa par.659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
Čl. I.
Zmluvné strany

1. P o ž i č i a v a t e ľ
Adresa:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
I Č O:

Zemplínske múzeum Michalovce
Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce
Mgr. Maroš Demko, riaditeľ ZM
Št. pokladnica č.ú.: 7000185094/8180
31297749

2. Vypožičiavateľ

Univerzita veter. lekárstva a farmácie
v Košiciach,katedra anatómie,hist. A fyzilógie
Komenského 73, 041 81 Košice
Prof.MVDr.Ján Danko, PhD.
00 397 474

Adresa:
Štatutárny zástupca:
IČO:

Čl. II.
Predmet zmluvy
1 . Predmetom zmluvy je výpožička: Lebka bobra európskeho prír.č.2005/00004,

ev.č.2545.

2. Predmet zmluvy je spôsobilý predmety na dočasné užívanie pre účel podľa Čl. III. tejto
zmluvy (spresnenie v prílohe č.1).
Čl. III.
Účel výpožičky

1. Predmety sa vypožičiavajú za účelom : vedecký
2. Zmena účelu je neprípustná.

-2 Čl. IV.
Doba výpožičky
1 .Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase:

od 14.07.2016 do 31.10.2016
2.Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmety zmluvy v posledný deň výpožičky.
3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetov zmluvy pred skončením
doby výpožičky ak ich potrebuje pre svoje účely alebo ich vypožičiavateľ užíva v rozpore s
Čl. III. a V. tejto zmluvy.
Čl. V.
Podmienky výpožičky

Vypožičiavateľ sa zaväzuje :

1 . Predmety zmluvy užívať v súlade s Čl. III. a IV. tejto zmluvy.
2. Vypožičiavateľ je povinný:
a, Vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene,
poškodeniu, alebo zničeniu predmetov zmluvy.
b, Vzniknuté škody podľa bodu 2 tohto článku bezodkladne oznámiť požičiavateľovi
a výšku škody určenú požičiavateľom uhradiť v plnej výške.
3. Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku plynú odovzdaním
a prevzatím predmetov na základe potvrdenia Protokolu o odovzdaní zbierkových predmetov
a prílohy zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje vrátiť predmety výpožičky na adresu sídla požičiavateľa.
Čl. VI.
Spoločné a záver ečné 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. 244/2002 Z. z. o rozhodovacom konaní v platnom znení.
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len písomnou formou oboch zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho 1 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
V Michalovciach, dňa 14.7.2016
Vypožičiavateľ:

Požičiavateľ:

Mgr. Maroš Demko
riaditeľ ZM

