
 

 

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. :  12 /2019 
uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
Požičiavateľ : 
Názov :                      Múzeum Vojtecha Löfflera Košice – Staré Mesto 
Adresa :                     Alžbetina 20, 040 01 Košice 
Štatutárny zástupca :  Mgr. Milena Gašajová – riaditeľka   
Peňažný ústav :          VÚB Košice – mesto, č. ú.  : 63439-512/0200 
IČO :                          31945856 
 
Vypožičiavateľ :           
Názov :                      Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku  
Adresa :                      Žižkova 18, 810 06  Bratislava  
Štatutárny zástupca :  Mgr. Gabriella Jarábik, riaditeľka 
IČO:                           00164721  
Kontakt:     
                   

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je bezplatná výpožička diel zo zbierok MVL na výstavu „VOX 
HUMANA“, ktorá sa uskutoční v termíne od septembra 2020 do februára 2021 v Slovenskom 
národnom múzeu – Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku.   
 
Zoznam zapožičaných diel: 
 
1. Löffler Vojtech, Portrét Zoltána Fábryho, olovo, mramor (podstavec), rozmery: 35 x 
20 x 21,5 cm (+ podstavec 12 x 15 x 14 cm), prír. č. : 514, poistná suma: 600,-Eur 
 
2. Löffler Vojtech, Posmrtná maska Zoltána Fábryho, sádra, 23 x 17 x 9 cm 
   

Článok III. 
Účel výpožičky 

 
Zapožičané dielo bude súčasťou výstavy v priestoroch SNM – Múzea Maďarov na Slovensku 
v Bratislave. Pri vystavených dielach bude uvedené, že pochádzajú zo zbierkového fondu 
Múzea Vojtecha Löfflera a taktiež v prípade reprodukcie diel v tlačovinách. 
 

Článok IV. 
Doba výpožičky 

Dohodnutá doba vypožičania je : od 23. 9. 2020 – do 12. 3. 2021. 
 

Článok V. 
Základné podmienky výpožičky 

 
1/  Vypožičiavateľ je oprávnený užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s dohodnutým  
      účelom a je povinný  predmet výpožičky umiestniť v prostredí zodpovedajúcom jeho 
      významu a stavu. 



 

 

 
2/  Vypožičiavateľ je povinný vykonať také ochranné, klimatické, prípadne ďalšie opatrenia  
      tak, aby nedošlo k zámene, odcudzeniu, strate, poškodeniu, alebo zničeniu predmetu  
     výpožičky. 
3/  Vypožičiavateľ nesmie na predmete  výpožičky vykonávať žiadne opravy alebo úpravy 
     bez súhlasu požičiavateľa. 
4/  Vypožičiavateľ môže predmet výpožičky reprodukovať len so súhlasom požičiavateľa ,  
      a za účelom, ktorým budú rešpektované práva požičiavateľa. 
5/  Vypožičiavateľ vráti predmet výpožičky v termíne a vopred dohodnutým spôsobom. 
6/  Vypožičiavateľ sa zaväzuje nahradiť vzniknuté škody, ktoré na predmete výpožičky 
      vznikli počas doby vypožičania. 
7/  Vypožičiavateľ nesmie prenechať predmet výpožičky inému subjektu bez súhlasu  
      požičiavateľa. 
8/  Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky poistiť na celú dobu vypožičania  podľa 
     poistnej hodnoty určenej požičiavateľom (v zmysle platných smerníc o správe zbierko- 
     vých predmetov).                                                                     
9/  Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu výpožičky pred skončením 
     doby vypožičania, ak predmet potrebuje pre vlastné účely, alebo vypožičiavateľ predmet 
     pôžičky  užíva v rozpore s touto zmluvou 
10/ Požičiavateľ si vyhradzuje právo odborného   dozoru a kontroly spôsobu užívania a stavu 
      predmetu  výpožičky. 
11/ Požičiavateľ súhlasí s prepravou diela na náklady vypožičiavateľa. 
                                                                        

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1/ Na ďalšie právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa primerane vzťahujú 
    príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o správe majetku a Smernice pre  
    správu zbierkových predmetov v múzeách a galériách  a iných organizáciách  zabezpeču- 
    júcich muzeálnu a galerijnú činnosť  v platnom znení. 
2/ Prípadné zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno dohodnúť  obojstranne prijatými  
    písomnými dodatkami, ktoré tvoria  súčasť tejto zmluvy. 
3/ Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak bezvýhradného  
    súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
4/ Zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá 
    zmluvná strana. 
5/ Zmluva nadobúda účinnosť jej podpísaním zmluvnými stranami. 
 
Príloha: Protokol o odovzdaní a prebratí zbierkových predmetov 
 
 
V Košiciach, dňa …..........                    V Bratislave, dňa.......... 
 
 
         
.......................................                                                       .......................................... 
    požičiavateľ                                                                               vypožičiavateľ 
 (podpis a pečiatka)                                                                     (podpis a pečiatka)



 

 

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA, Alžbetina 20, Košice 
 
 
PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 
 
  Prír. č.  Zbierkový predmet 
 
 
 1. 514  Vojtech Löffler 
    Portrét Zoltána Fábryho 
    olovo + mramorový podstavec 
    Poistná cena: 600,- Eur 
  
 2.   Vojtech Löffler 
    Posmrtná maska Zoltána Fábryho 
    sádra 
     
   
 
 
Spolu 2 zbierkové predmety v celkovej poistnej hodnote 600,00  Eur. 
 
 
Za Múzeum Vojtecha Löfflera odovzdal dňa: 
 
 
 
 
 
Za SNM - MKMS prevzal dňa: 
 
 
 
 
 
 
Vrátené dňa: 
 
Za SNM - MKMS odovzdal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DODATOK č.2 

 
k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. :  12 /2019 

 
Zmluvné strany 

Požičiavateľ : 
Názov :                      Múzeum Vojtecha Löfflera Košice – Staré Mesto 
Adresa :                     Alžbetina 20, 040 01 Košice 
Štatutárny zástupca :  Mgr. art. Noémi Ráczová, riaditeľka,  
IČO :                          31945856 
 
Vypožičiavateľ :           
Názov :                      Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku  
Adresa :                      Žižkova 18, 810 06  Bratislava  
Štatutárny zástupca :  Mgr. Gabriella Jarábik, riaditeľka 
IČO:                           00164721  
Kontakt:     
                   
 
Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú znenie článku IV. zmluvy nasledovne: 
 

 
 

Článok IV. 
Doba výpožičky 

Dohodnutá doba  vypožičania je do 30. 9. 2021.  
 
 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov č. 12/2019 ostávajú 
nezmenené. Zmluvné ustanovenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania Dodatku 
č.2 k zmluve o výpožičke oboma zmluvnými stranami.  
Tento Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami stáva 
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o výpožičke č. 12/2019. 
 
 
V Košiciach, dňa …..........                  V Bratislave, dňa.......... 
 
 
 
 
 
 
.......................................                                                                      .......................................... 
    požičiavateľ                                                                                        vypožičiavateľ 
 


