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Zmluva o prenájme 

výstavy „KALEIDOSKOP VEDECKÝCH HRAČIEK“ 

uzavretá medzi stranami 

 

Prenajímateľ: 

VEDECKÁ HRAČKA, občianske združenie, Banská Bystrica 

Sídlo: Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica 

IČO: 31750532;  

Účet:  

Štatutárna zástupkyňa: Ing. Beata Puobišová, predsedníčka  

tel.: +421 903 549 243; e-mail: vedhra@pobox.sk 

a 

Nájomca:  

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 

Adresa: Košovská cesta 9, 971 01  Prievidza 

IČO: 34059130 

Bankové spojenie:  

účet:  

zastúpený: PhDr. Iveta Géczyová, riaditeľka múzea 

tel.: 046/5423054; e-mail: info@muzeumpd.sk 

Zodpovedný: Mgr. Marta Rusinová (marta.rusinova@muzeumpd.sk) 

  

 

Predmet zmluvy 

1. Prenájom interaktívnej výstavy „KALEIDOSKOP VEDECKÝCH HRAČIEK“ v termíne od 

25.4.2019 do 12.5.2019  

2. Výstava „KALEIDOSKOP VEDECKÝCH HRAČIEK“ je pôvodná samostatná výstava a ako 

taká tvorivou databázou v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. a vzťahuje sa 

na ňu ochrana v zmysle tohto zákona. 

 

 

Cena a platobné podmienky 

Nájomca uhradí prenajímateľovi 10,00 € za každý výstavný deň do 10 dní po demontáži 

výstavy prevodom na účet prenajímateľa na základe faktúry. 

  

 

Ďalšie podmienky 

Prenajímateľ: 

1/ poskytne  

a) vedecké hračky, jednoduché fyzikálne experimenty a mobiliár podľa zoznamu 

spracovaného pri nainštalovaní výstavy u nájomcu; 

b) texty (manuály) k exponátom; 

c) informáciu k výstave pre médiá a školy, v elektronickej forme najneskôr mesiac pred 

konaním výstavy;  

d) pomoc pri inštalácii výstavy; 

e) vlastný informačný materiál. 

2/ zaučí animátorov a dozorcov nájomcu; 

3/ vyhlasuje, že všetky exponáty sú v deň začatia prenájmu plne funkčné a bezpečné. 

 

Nájomca: 

1/ zabezpečí  

a) prepravu predmetu zmluvy a zástupcu prenajímateľa k inštalácii výstavy; 

b) reinštaláciu exponátov za účasti min. jedného zástupcu nájomcu vo vlastných 

výstavných priestoroch na vlastnom zariadení  
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c) vystavovanie, vrátane animátorov a dozoru na výstave; 

d) propagáciu a informácie o výstave zodpovedajúcu cieľom a poslaniu prenajímateľa 

v zmysle aktuálnych informácií poskytnutých prenajímateľom, najmä na vlastnej 

webovej stránke či v regionálnych médiách, pričom umožní prenajímateľovi vyjadriť 

sa k obsahu a grafike vlastných informačných materiálov pred ich vydaním; 

e) po demontáži odovzdá prenajímateľovi: min. 6 fotografií v digitálnej forme, záznamy 

z médií, stručnú písomnú správu o priebehu výstavy s pripomienkami 

návštevníkov/pedagógov. 

2/ Zodpovedá za bezpečnosť návštevníkov a všetky škody, ktoré na exponátoch vzniknú 

od ich prevzatia po vrátenie, pričom neodstrániteľné škody nahradí plnohodnotným 

novým exponátom alebo finančnou náhradou zodpovedajúcou miere znefunkčnenia 

exponátu, ktorej výšku odsúhlasí prenajímateľ. Stratené a ukradnuté exponáty uhradí 

v hodnote uvedenej v prílohe.  

 

 

Záverečné ustanovenia 

1/ Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Zmeny a dodatky 

k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov k tejto 

zmluve, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

2/ V zmluve neuvedené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia Občianskym 

zákonníkom a predpismi s ním súvisiacimi. Táto rámcová zmluva je vyhotovená v 

dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie. 

3/ Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

povinnému zverejneniu na webovej stránke nájomcu. Prenajímateľ berie na vedomie 

povinnosť nájomcu na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr 

vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto 

zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu. 

 

 

 

V Prievidzi dňa 24. 4. 2019     V Banskej Bystrici dňa 24. 4. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––-    ––––––––––––––––––––––- 

              nájomca                                                                    prenajímateľ 


