Zmluva o prenájme
výstavy „Stavebnica Merkur“
uzavretá medzi stranami
Prenajímateľ:
Adresa:
Rodné číslo:
Číslo OP:
e-mail:

Jiří Mládek
Kyškovice – Hamráček 40
413 01 Roudnica nad Labem Česká republika
460220/055
109162444
jirimladek.merkur@seznam.cz

a
Nájomca:
Adresa:
Zastúpené:
Telefón:
e-mail:
IČO:
Číslo účtu:

Pohronské múzeum v Novej Bani
Bernolákova 2,
968 01 Nová Baňa Slovenská republika
Mgr. Katarínou Konečnou, riaditeľkou
045/6855 178,
muzeumpm@stonline.sk
35985020
7000396182/8180 ŠP Bratislava

Čl. I
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je prenájom výstavy „Stavebnica Merkur“ v čase od 13. 10. 2011 do
30. 11. 2011. Výstava bude nainštalovaná vo výstavných priestoroch nájomcu Pondelok –
Piatok 8.00 – 16.00.
Čl. II
Cena a platobné podmienky
V zmysle zákona č. 18/96 Zb. z. o cenách nájomca uhradí prenajímateľovi za zapožičanie
výstavy poplatok vo výške 300 €, ktorý bude vyplatený prenajímateľovi z pokladne
Pohronského múzea v Novej Bani v deň nainštalovania výstavy 17. októbra 2011.
Čl. III
Ďalšie podmienky
Prenajímateľ:
1./ Poskytne
a) výstavu „Stavebnica Merkur“,
b) pomoc pri inštalácii výstavy,
c) základné texty k exponátom
2./ Zaučí lektorov Pohronského múzea v Novej Bani.

3./ Prehlasuje, že všetky predmety na výstave „Stavebnica Merkur“ sú v deň začatia prenájmu
výlučne jeho vlastníctvo.
Nájomca:
1./ Zabezpečí
a) inštaláciu,
b) vystavovanie, lektorovanie a dozor na výstave,
c) propagáciu a informácie o výstave zodpovedajúcu cieľom a poslaniu prenajímateľa,
najmä v regionálnych médiách a školách,
d) po demontáži odovzdá prenajímateľovi: plagát a vlastný informačný materiál výstavy,
e) prevoz výstavy z Tekovského múzea v Leviciach.
2./ Zodpovedá za všetky škody, ktoré na exponátoch vzniknú od ich prevzatia po vrátenie.
Čl. IV
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 zmluva je vyhotovená v troch exemplároch,
z ktorých jeden dostane prenajímateľ a dve nájomca.

V Novej Bani, dňa 13. 10. 2011

.....................................................
Prenajímateľ

.....................................................
Nájomca

