
NÁJOMNÁ ZMLUVA 

 VÝSTAVNÝCH PREDMETOV    
č. 1/2020 

uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 40/1964 
Zb. v znení noviel a Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení noviel, Zákona o múzeách 
a galériách... č. 206/2009 a Výnosu MK SR č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach 
vykonávania základných odborných činností v múzeách a galériách a o evidencii predmetov 
kultúrnej hodnoty 

 
m e d z i 

 
prenajímateľom: 
Priezvisko, meno, titul: Novák Ján 
Adresa:  Vajkovce 106, 044 43 Budimír 
 
č. OP:  EA 978564 
Bankové spojenie IBAN: SK14 6500 0000 0000 9018 3524 
Nie je platca DPH. 
Kontakt: 00421/911 221 759, 00421/904 272 106 
(ďalej len „p r e n a j í m a t e ľ“) 
 

a 
 
nájomcom:  
Názov organizácie:  Kysucké múzeum v Čadci 
Adresa:  Moyzesova 50,  022 01 Čadca 
Štatutárny orgán:  Mgr. Helena Kotvasová, riaditeľka na základe poverenia  
IČO:  36145076 
DIČ:  2021439563 neplatiteľ DPH  
Bankové spojenie IBAN:  SK42 8180 0000 0070 0052 0171  

 
Osoba oprávnená konať  
vo veciach realizácie zmluvy:  Darina Hnidková    
Funkcia:   kultúrny manažér 
Kontakt:  00421/41/4321386 
(ďalej len „n á j o m c a“ ) 

 

uzatvorená za nasledovných podmienok : 

I.  

Predmet  zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je prenájom  výstavných predmetov zo súkromnej zbierky pána  Jána 
Nováka „Lokomotívy tak trochu inak “ pričom účelom zmluvy je úprava tohto vzťahu 
v súlade s vôľou strán a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

II.  
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Účel nájmu 

1. Výstava „Lokomotívy tak trochu inak“ sa prenajíma za účelom prezentácie v priestoroch:  

Kysucké múzeum v Čadci  od 02.02.2020 do 30.04.2020 

Kaštieľ Radoľa od 11.05.2020 do 26.08.2020 

2. Zmena účelu je neprípustná. 

III.  

Doba nájmu  

1. Nájom sa uzatvára na dobu určitú a to od 29.01.2020 do 04.09.2020. 

IV.  

Výška  a splatnosť nájmu 

1. Nájom výstavy je stanovený  v celkovej výške 350,- € slovom: tristopäťdesiat eur. 

2. Nájom podľa ods. 1 tohto článku bude nájomcom uhradený v dvoch splátkach: 

do 30.04.2020  vo výške 150,- € 

do 31.08.2020 vo výške 200,- € 

prenajímateľovi jednorazovo na účet prenajímateľa:   

IBAN:            SK14 6500 0000 0000 9018 3524 
Názov účtu: Ján Novák 
BIC kód:  POBNSKBA 
Názov banky:  Poštová banka, a.s. 

V. 

Podmienky nájomného vzťahu 

1/ Prenajímateľ: 

- sa zaväzuje zabezpečiť prípravu a realizáciu výstavy, montáž a inštaláciu vystavovaných 
predmetov,  a oboznámiť  odborných pracovníkov múzea s potrebnými informáciami 
k výstave, 
- súhlasí s využitím akýchkoľvek obrazových, fotografických a písomných informácií, ktoré 
vzniknú v dobe zapožičania predmetov na účely propagácie výstavy. 

2/ Nájomca sa zaväzuje:  

- zabezpečiť dovoz a odvoz  exponátov podľa dohody s prenajímateľom,  

- vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene, poškodeniu, 
alebo zničeniu vystavených predmetov  

- zabezpečiť ubytovanie pre 2 osoby  počas inštalácie výstavných predmetov, 

- vrátiť predmet nájmu bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak, 

- uhradiť všetky škody spôsobené na predmetoch bez ohľadu na ich zavinenie.  

Škodou sa rozumie akákoľvek ujma na exponátoch a ich častiach v akejkoľvek forme a 
spôsobená akýmkoľvek spôsobom, vrátane vandalizmu, krádeže, neúmyselného poškodenia, 
zničenia, poškodenia predmetov a ich častí, následkom živelnej pohromy, atď. Výška škody 
sa určí podľa aktuálnej trhovej ceny poškodenej veci. 
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Záväzky a povinnosti zmluvných strán plynú odovzdaním a prevzatím prenajímaných 
predmetov na základe Zmluvy o nájme výstavných predmetov.  

VI.  

Záverečné dojednania 

1. Prenajímateľ má právo vstupu do výstavných priestorov múzea za účelom vykonania 
kontroly za prítomnosti nájomcu, pričom tento obhliadku musí strpieť. Termín obhliadky 
bude obojstranne dohodnutý.  

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomným dodatkom s podpisom 
obidvoch zmluvných strán. 

3. Vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

4. Zmluva nadobúda  platnosť  dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 

5. Zmluva bola napísaná v 4 rovnopisoch, z ktorých strany obdržia: 

1 rovnopis prenajímateľ 

3 rovnopisy nájomca     

6. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jej 
obsahom, zmluve rozumejú a zmluvu nepodpísali v tiesni. 

7. Zmluva po vyhotovení bola nahlas prečítaná, vysvetlená, pričom obe zmluvné strany 
prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a túto na znak súhlasu slobodne a vážne podpísali.   

 

 

Vo Vajkovciach  dňa : 29.01.2020   V Čadci  dňa : 29.01.2020 

 

 

 

Prenajímateľ:                             Nájomca:  

                              

 

 

...................................................   .................................................................                                                              
Ján Novák, v.r.              Mgr. Helena Kotvasová, v.r. 

            riaditeľka na základe poverenia 

 
      
 
 
 
 
 


