NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. TM - 1/2013
uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Článok I
Zmluvné strany
1. Prenajímateľ:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
Zástupca oprávnený konať
vo veciach zmluvných:
IČO:
Bankové spojenie:
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach realizácie zmluvy:
Funkcia:

Tribečské múzeum v Topoľčanoch
PhDr. Blažena Šmotláková
Krušovská ul. 291, 955 01 Topoľčany
PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka
36102601
Štátna pokladnica, č.ú.: 7000311724/8180
Mgr. Bohuš Sasko
kustód fondu
(ďalej len „prenajímateľ“)

2. Nájomca:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
Zástupca oprávnený konať
vo veciach zmluvných:
IČO:
IČ pre DPH :
Bankové spojenie :
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach realizácie zmluvy:
Funkcia:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Ing. Ctibor Határ, generálny riaditeľ
Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Ing. Ctibor Határ, generálny riaditeľ
36038351
SK 2020087982
VÚB Banská Bystrica, č.ú.: 6806-312/0200
Milan Topolan
vedúci Poľovníckeho zámku Topoľčianky
(ďalej len „nájomca“)

Článok II
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je prenechanie na dočasné užívanie za odplatu – nájom zbierkové
predmety (ďalej len „veci“) zo zbierkového fondu Tribečského múzea v Topoľčanoch
v počte 3 ks podľa Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Veci sú nepoškodené a spôsobilé na dočasné užívanie podľa Článku III tejto zmluvy.
Článok III
Účel nájmu
1. Veci sa prenajímajú za účelom: inštalácia v poľovníckej expozícii v Poľovníckom
zámku v Topoľčiankach.
2. Zmena účelu je neprípustná.

Článok IV
Doba nájmu
1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe nájmu v čase odo dňa účinnosti zmluvy
do 30. 9. 2016.
2. Nájomca je povinný vrátiť veci v posledný deň nájmu.
3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie vecí pred skončením doby
nájmu, ak ich potrebuje pre svoje účely alebo ak ich nájomca užíva v rozpore
s Článkom III a Článkom V tejto zmluvy, a to do 5 dní od doručenia oznámenia
o vrátení vecí. Okamihom doručenia oznámenia o vrátení vecí v zmysle
predchádzajúcej vety táto zmluva o nájme zaniká.
4. Zmluvu o nájme môžu obe zmluvné strany tiež ukončiť výpoveďou bez uvedenia
dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená.

Článok V
Cena za nájom a spôsob úhrady
1. Cena za nájom bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 5% zo stanovenej
hodnoty predmetov, t.j. 35,- € ročne podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.
v platnom znení.
2. Nájomné je splatné najneskôr do 15. 10. príslušného roka.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá cena za nájom bude poukázaná na účet
prenajímateľa č. 7000311724/8180, na základe faktúry vystavenej prenajímateľom.
4. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,025%
z výšky ceny nájmu za každý omeškaný deň splatnosti nájmu.
5. V prípade predčasného ukončenia zmluvy o nájme má prenajímateľ právo na
alikvotnú časť nájomného.

Článok VI
Podmienky nájmu
1. Nájomca sa zaväzuje veci užívať za účelom a v dobe v súlade s Článkom III až V tejto
zmluvy.
2. Nájomca je povinný:
a) vykonať bezpečnostné opatrenia pri prevoze a dočasnom umiestnení tak, aby nedošlo
k poškodeniu, zničeniu, zámene, strate alebo odcudzeniu vecí,
b) zabezpečiť primerané klimatické podmienky v priestore dočasného užívania vecí,
c) vrátiť veci bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak,
d) vzniknuté škody bezodkladne oznámiť prenajímateľovi a výšku škody určenú
prenajímateľom uhradiť v plnej výške.
3. Záväzky a povinnosti nájomcu podľa bodu 1 a 2 tohto článku plynú odovzdaním
a prevzatím vecí na základe potvrdenia Protokolu o odovzdaní zbierkových predmetov
na dočasné užívanie (Príloha č. 2) a končia vrátením na základe potvrdenia Protokolu
o vrátení dočasne užívaných zbierkových predmetov (Príloha č. 3), ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Článok VII
Všeobecné a záverečné ustanovenia
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. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve je prenajímateľ oprávnený
nájom vecí zrušiť s okamžitou platnosťou.
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísaním obidvomi
zmluvnými stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú
stranu.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Banskej Bystrici 20. 9. 2013

V Topoľčanoch 17. 9. 2013

LESY SR, š.p. Banská Bystrica
zastúpené
Ing. Ctiborom Határom
generálnym riaditeľom

Tribečské múzeum v Topoľčanoch
zastúpené
PhDr. Blaženou Šmotlákovou
riaditeľkou

...................................................
nájomca

...................................................
prenajímateľ

Príloha č. 1
Nájomnej zmluvy č. TM - 1/2013 zo dňa 17. 9. 2013
P.č. Prír.č.

Evid. č.

1.

H - 153 Pištoľ súbojová s perkusným zámkom, jemne
gravírovaný rastlinný ornament. Zbraň má krátke
podpažbie s otvorom pre zasunutie nabijáku,
dĺžka 38 cm, ráž 16 mm, polovica 19. stor.

166,- €

H – 213 Trombón s kresadlovým zámkom francúzskeho
typu. Ústie hlavne je elipsovito rozšírené. Kovania
zbrane sú mosadzné, dĺžka 105 cm, 2.pol. 18. stor.

267,- €

H – 224 Puška lovecká, jednohlavňová systému Lancaster,
s vonkajším kohútom, hlaveň valcovitého tvaru,
s kanelovanou výzdobou, značky na hlavni – PIRLOT
FRÉSART a LIEGE, dĺžka 104 cm, ráž 12 mm,
koniec 19. stor.

267,- €

2.

3.

67/65

127/65

138/65

Predmet

Hodnota

___________________________________________________________________________
Spolu 3 ks v hodnote

...........................................................
nájomca

700,- €

............................................................
prenajímateľ

