
N á j o m n á     z m l u v a 

 

HNM – NZ – 1/2018 

 
uzavretá podľa § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

1. Prenajímateľ:  ENTO TERA - Michal Zachar 

Adresa:                                    

IČO :                                      

 DIČ:     

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

    (ďalej len „prenajímateľ) 

 

1. Nájomca:   Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 

Štatutárny zástupca:              PhDr. Iveta   G é c z y o v á, riaditeľka múzea 

Adresa:                                   Košovská cesta 9, 971 01 PRIEVIDZA 

IČO :                                     340590130 

 DIČ:    2021447274 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

     (ďalej len „nájomca“) 

  
  

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je dočasné užívanie zbierky recentných živočíchov vo výlučnom 

vlastníctve prenajímateľa v rozsahu predmetov podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy.   

2. Predmet zmluvy je nepoškodený a spôsobilý na dočasné užívanie pre účel podľa č. III. tejto 

zmluvy. 

 

      
Čl. III. 

Účel nájmu 

 

1. Zbierka živočíchov sa prenajíma za účelom vystavenia pod názvom Záhadný svet mušlí v 

priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a následného sprístupnenia verejnosti 

v termíne od 26. 10. 2018 do 26. 11. 2018 v stanovených otváracích hodinách múzea.  

2. Zmena účelu je neprípustná. 

 

 
Čl. IV. 

Doba nájmu 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe nájmu v čase od 26. október 2018 do 26. november 

2018.  

2. Nájomca je povinný vrátiť predmet zmluvy najneskôr v posledný deň nájmu. 



 

 
Čl. V. 

Cena za nájom a spôsob úhrady 

 

1. Cena za nájom zbierky bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 300,- EUR 

(slovom Tristo EUR), podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.  

2. V cene za nájom predmetu zmluvy je zahrnutá preprava a inštalácia  predmetov. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za nájom bude poukázaná na účet prenajímateľa do 14 

dní po sprístupnení výstavy verejnosti.   

 

 
Čl. VI. 

Podmienky nájmu 

 

     Nájomca sa zaväzuje :  

1. Predmet zmluvy užívať v súlade s Čl. III. tejto zmluvy. 

2. Vykonať bezpečnostné opatrenie tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene, poškodeniu 

alebo zničeniu predmetu zmluvy. 

3. Vrátiť predmet zmluvy bez zásahu opravy alebo úpravy. 

4. Umožniť kontrolu predmetu zmluvy počas nájmu. 
 

Prenajímateľ sa zaväzuje: 

1. K dohodnutému termínu pripraviť predmety na inštaláciu a zabezpečiť ich dovoz do 

priestorov nájomcu. 

2. Osobne sa podieľať na inštalácii výstavy. 

3. Poskytnúť sprievodný text k výstave. 

4. V dohodnutom termíne zabezpečiť odvoz výstavy z priestorov nájomcu. 

 

 
Čl. VII. 

Spoločné a záverečné ustanovenie 

 

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianského zákonníka v platnom znení, zákona č. 278/1993 Z.z. v úplnom 

znení a ďalšími príslušnými ustanoveniami právnych predpisov. 

2. Zmluvné stany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy sa budú 

riešiť podľa Zákona NR SR č. 218/96 Z. z. o rozhodovacom konaní  v platnom znení. 

3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú 

stranu. 

5. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

6. Prenajímateľ dáva súhlas na zverejnenie zmluvy na webovom sídle nájomcu v zmysle 

platného zákona.  

 

 

V Prievidzi 17. október 2018 

 

 

 

 

----------------------------------      --------------------------------- 

Prenajímateľ              Nájomca 


