
N- OP/ LOŽĽ, 

Zmluva o zapožičaní predmetov do výstavy 
Noc múzeí a galérii 2022 v Zlatých Moravciach 

Požičiavateľ: 

Adresa: 

Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
IBAN: 

Zodpovedný pracovník: 
Kontakt: 

(ďalej len „požičiavateľ“) 

Vypožičiavateľ: 
Typ organizácie: 

Adresa: 
Kontakt: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 
Zodpovedný pracovník: 

(ďalej len „vypožičiavateľ“) 

1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán na výstave: Noc múzeí 

Článok |. 
Zmluvné strany 

Divadlo Andreja Bagara v Nitre 

Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra 
Ing. Jaroslav Dóczy, PhD., riaditeľ 
00 164 895 

20 21 24 66 23 
nie sme platiteľmi DPH 
SK12 8180 0000 0070 0031 0609 
Mgr. Slavka Civáňová, PhD. 
0903 898 658, E-mail: slavka.civanova(Bdab.sk   

a 

Ponitrianske múzeum v Nitre 

rozpočtová organizácia zriadená Nitrianskym 

samosprávnym krajom 

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra 
+421 37 651 00 00, E-mail: infooOmuzeumnitra.sk 
Mgr. Patrícia Žáčiková, riaditeľka Ponitrianskeho múzea 

36102652 
Štátna pokladnica 
IBAN: SK55 8180 0000 0070 0031 1193 
Mgr. Zuzana Vilčeková 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

a galérii 2022 v Zlatých Moravciach 
2. Výstavný priestor je zabezpečený elektrickou požiarnou signalizáciou a poplacho- 

vým systémom narušenia objektu. Vypožičiavateľ zodpovedá za prípadné poškode- 

nie vystavených predmetov. 

Článok III. 
Učel a termín 

1. Požičiavateľ sa zaväzuje s preberajúcim spolupracovať na realizácii a inštalácii vý- 
stavy formou zapožičania: divadelných kostýmov. Zoznam zapožičaných predmetov 

je uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy. 
2. Výstava bude inštalovaná vo výstavnom priestore v areáli Múzea v Zlatých Morav- 

ciach v dňoch od 13.5.2022 do 13.5.2022. Celkový termín zapožičania kostýmov je: 

od 10.5.2022 do 20.5.2022.



1. 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Vypožičiavateľ je povinný: 
a) zabezpečiť na vlastné náklady propagáciu výstavy 
b) zabezpečiť ochranu zapožičaných predmetov pred poškodením a odcudze- 

ním 
c) riadne a včas uhradiť náklady za prípadné poškodenie alebo stratu vystave- 

ných predmetov 
d) pred vrátením kostýmov zabezpečiť vyčistenie kostýmov na vlastné náklady. 

2. Požičiavateľ je povinný: 

a) zabezpečiť a dodať predmety na výstavu a ich inštaláciu. 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

. Túto zmluvu je možné zmeniť len písomnými dodatkami, podpísanými oboma 

zmluvnými stranami. 
Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle Ponitrianskeho múzea. 
Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej ob- 

sahu porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej 
vôle a nemajú proti jej forme ani obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoruč- 

nými podpismi. 
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných 
strán dostane dve vyhotovenia. Každé vyhotovenie má hodnotu originálu. 
Požičiavateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. oochrane osobných údajov 
a o zmene adoplnení niektorých zákonov poskytuje vypožičiavateľovi súhlas so 

spracovaním osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytuje v rozsahu údajov uvede- 

ných v tejto zmluve pre potreby realizácie účelu zmluvy. 

V Nitre, dňa dňa 

— 

Ga Ponitrianske múzeum za Divadlo Andreja Daga v Nitre 
Mgr. Patrícia Žáčiková Ing. Jaroslav Dóczy, PhD. 

riaditeľka riaditeľ



Príloha č.1 

Zoznam zapožičaných materiálov: 

7 x botým fet 

Sa obul


