Zmluva o výpožičke
č. 248307752100
uzatvorená podľa § 659 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Variabilný symbol:
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00 603 481
2020372596
ČSOB, a.s.
2483077521
SK5875000000000025828453

(ďalej aj ako „požičiavateľ“)
a
Názov :
Kunsthalle Bratislava
Sídlo :
Námestie SNP 471/12, 811 06 Bratislava
Zastupuje:
Mgr. Jan Amann Kratochvil, riaditeľ
IČO :
52 832 171
DIČ:
XXXX
Zapísaná v zozname Ministerstva kultúry SR pod č. MK-4239/2019-450/19595
(ďalej aj ako „vypožičiavateľ“)
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Čl. 1
Predmet a účel zmluvy
Požičiavateľ je výlučným vlastníkom hnuteľnej veci, a to kamenných prvkov balustrádového múrika,
pozostávajúceho z travertínových blokov, pričom ide o kamenné zábradlie z bieleho kameňa stvárnené
v štýlizovanej historizujúcej forme, voľne pripomínajúcej renesančné a barokové balustrády. Balustrádový
múrik pozostáva z podkladových kociek, stĺpikov, spodných dielov, vrchných dielov a koncových oblúkov
(ďalej aj ako „pamätihodnosť“).
Predmet výpožičky je evidovaný ako pamätihodnosť mesta Bratislavy, vedená pod č. BA-X.-A.13, z obdobia
10/2015. V súčasnosti je pamätihodnosť uložená v areáli Čierny les v Bratislave.
Požičiavateľ podľa tejto zmluvy prenecháva do výpožičky časti pamätihodnosti pozostávajúce z 91 ks
stĺpikov a 1 ks koncového oblúka (ďalej aj ako „predmet výpožičky“). Rozsah výpožičky je vyznačený na
fotografií tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.
Hodnota predmetu výpožičky bola stanovená Znaleckým posudkom č. 102/2021, zo dňa 19.11.2021
vyhotoveného Ústavom stavebnej ekonomiky, s.r.o., Miletičova 21, 821 09 Bratislava, znalcom Ing. Jurajom
Nagym, PhD., v hodnote 3 313,90 Eur.
Požičiavateľ prenecháva predmet výpožičky do bezplatného užívania vypožičiavateľa za účelom:
- vytvorenia projektu realizácie novej miesto špecifickej inštalácie „Promenáda a videa umelca Mateja
Gavulu“ v priestore Treskoňovej ulice pri Kunsthalle Bratislava,
- sprístupnenia predmetu výpožičky verejnosti počas celej doby výpožičky,
- usporiadania prípadných prezentácii, video projektov a pod.
Vypožičiavateľ prehlasuje, že mu je známy súčasný stav predmetu výpožičky a v takomto stave ho preberá.
K odovzdaniu a prevzatiu predmetu výpožičky dôjde ku dňu podpísania tejto zmluvy poslednou zo
zmluvných strán.
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Čl. 2
Doba výpožičky
Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy sa výpožička dojednáva na dobu určitú od
23.11.2021 do 28.02.2022.
Čl. 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky len v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve.
Vypožičiavateľ sa zaväzuje vykonávať bežnú údržbu a drobné opravy na predmete výpožičky na vlastné
náklady.
Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť požičiavateľovi potrebu opráv, ktoré má
vypožičiavateľ urobiť, a umožniť vykonanie týchto opráv a iných nevyhnutných opráv, inak vypožičiavateľ
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.
Vypožičiavateľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu požičiavateľa, vykonávať úpravy, resp. zmeny na
predmete výpožičky.
Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky do užívania tretím osobám.
Vypožičiavateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na predmete výpožičky tretími osobami v plnej výške.
Vypožičiavateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí odstránenie hanlivých či
vulgárnych malieb na predmete výpožičky, a to v lehote najneskôr do 7-ich kalendárnych dní od zistenia
tejto skutočnosti.
Vypožičiavateľ touto zmluvou preberá na seba povinnosť a zaväzuje sa, že bude zabezpečovať čistotu
v okolí predmetu výpožičky.
Požičiavateľ si vyhradzuje právo kontroly predmetu výpožičky a kontroly dodržiavania všetkých povinností
vypožičiavateľa dohodnutých v tejto zmluve.
Čl. 4
Skončenie výpožičky
Požičiavateľ môže odstúpiť od zmluvy ak:
a) vypožičiavateľ užíva predmet výpožičky v rozpore s touto zmluvou,
b) dôjde k inému závažnému porušeniu zmluvy.
Platnosť zmluvy je možné skončiť pred uplynutím doby, na ktorú sa uzatvorila, aj vypovedaním zmluvy.
Výpovedná lehota trvá 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Po skončení výpožičky je vypožičiavateľ povinný vrátiť predmet výpožičky v stave v akom ho prevzal priamo
požičiavateľovi, a to v lehote do 3 pracovných dní od skončenia výpožičky.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle požičiavateľa.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných a očíslovaných dodatkov, podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
Na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá vypožičiavateľ za predmet výpožičky v zmysle
platných predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, že bez zbytočného odkladu oznámia druhej zmluvnej strane akékoľvek zmeny v
údajoch uvedených v tejto zmluve, najmä zmenu adresy, obchodného mena, právnej formy podnikania, a
pod. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa má podľa tejto zmluvy doručovať písomnosť druhej zmluvnej
strane, považuje sa táto písomnosť za doručenú dňom jej doručenia na adresu zmluvnej strany uvedenej
v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresu, ktorú si zmluvné strany písomne oznámili. Ak zmena adries nebude
oznámená považuje sa posledná uvedená adresa za aktuálnu.
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Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy v celom rozsahu, neuzatvárajú ju v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Na znak súhlasu potvrdzujú
túto zmluvu svojimi podpismi.
Zmluva o výpožičke sa vyhotovuje v 6-ich exemplároch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre
vypožičiavateľa a štyri rovnopisy zmluvy ostávajú požičiavateľovi.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- Fotografia predmetu výpožičky ako príloha č. 1

V Bratislave, dňa 23.11.2021

V Bratislave, dňa 23.11.2021

Požičiavateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

Vypožičiavateľ:
Kunsthalle Bratislava

v.z. Ing. Tatiana Kratochvílová
________________________________
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

v.r.
___________________________________
Mgr. Jan Amann Kratochvil
riaditeľ

