ZMLUVA O ZAPOŽIČANÍ EXPONÁ TOV
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov

č. ZV 1/9/2012
medzi týmito zmluvnými stranami:
Zapožičiavateľ:
trvale bytom:
nar:
č. OP:

Igor Badura
Platanova 3 1/3, O1O O1 Žilina
10.07.1942

Dôverné údaje

a

MESTO ILAVA
Ing. Štefan Daško, primátor
Mierové nám. 16/31, O19 O1 Ilava

Užívateľ:
v zastúpení:
sídlo:
IČO:
DrČ:

317331
2020610911

zodpovedný zamestnanec:

Oľga Tomášová

Čl. I
Predmet zmluvy
1. Zapožičiavateľ touto zmluvou odplatne zapožičiava užívateľovi exponáty hmyzu
a motýľov v počte kusov 4000 za účelom usporiadania výstavy a užívateľ sa zaväzuje
zapožičané exponáty vystavovať na výstave pod názvom "Hmyz modrej planéty".
2. Zapožičiavateľ je výlučným vlastníkom zapožičaných exponátov.
3.

Užívateľ sa zaväzuje vystavovať exponáty na výstave pod názvom "Hmyz modrej
planéty", ktorú usporiada v Dome kultúry Ilava v dňoch 02.02.2012 až 09.02.2012 v čase
od 8.00 do 17.30 hod.

Čl. II.
Cena zapožičania
1. Zapožičiavateľ

a užívateľ sa dohodli na cene zapožičania vo výške 200,- € /slovom dvesto

eur/o
2. Užívateľ sa zaväzuje dohodnutú cenu podľa ods. 1 tohto článku zaplatiť zapožičiavateľovi
v hotovosti dňa 10. februára 2012 /piatok/ k rukám zapožičiavateľovi.
ZV 1/9/2012

Čl. III.
Doba zapožičania
1. Zapožičiavateľ a užívateľ sa dohodli na dobe zapožičania v trvaní od 02.02.2012 do
10.02.2012. Po uplynutí uvedenej doby t.j. dňa 10.02.2012 sa užívateľ zaväzuje exponáty
zapožičavateľovi odovzdať v Dome kultúry Ilava a zapožičiavateľ je povinný exponáty
v tento deň prevziať.

Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Užívateľ sa zaväzuje:
•
•

2.

vystavovať exponáty na výstave "Hmyz modrej planéty", ktorá sa uskutoční v dňoch
od 02.02.2012 do 09.02.2012 v Dome kultúry Ilava,
exponáty chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením, a zaväzuje sa exponáty
vrátiť podľa čl. III tejto zmluvy v nezmenenom stave.

Zapožičiavateľ sa zaväzuje:
• exponáty prevziať po skončení doby zapožičania podľa čl. III. zmluvy v Dome
kultúry Ilava.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie
v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
zapožičiavateľ a tri vyhotovenia obdrží usporiadateľ.
3. Na vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnost' dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Ilava.
5. Túto zmluvu možno meniť alebo doplňať len písomne na základe súhlasných prejavov
oboch zmluvných strán.
V Ilave, dňa 01. februára 2012
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Ing. Stefan Daško7°OC.
primátor mesta
ZV 1/9/2012
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