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ZMLUVA O V!PO"I#KE ZBIERKOV!CH PREDMETOV $. ..../2011/R 
 

uzavretá pod%a § 659 a nasl. Ob$ianskeho zákonníka 
medzi 

 
Po!i"iavate#: 
 

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA, Rie"na 1, 815 13  Bratislava 
zastúpená generálnou riadite#kou Mgr. Alexandra Kusá, PhD. 
Bankové spojenie: $tátna pokladnica 
%íslo ú"tu: 7000117526/8180 
DI%: 2020829943 I%O: 164 712 
(&alej len SNG) 
 
a 
 
Vypo!i"iavate#:  
 

Názov:  
Sídlo (adresa):  
Bankové spojenie:  
". ú"tu:  
DI%:                                                         I%O:  
(&alej len vypo!i"iavate#) 
 
 
1. SNG bezplatne po!i"iava vypo!i"iavate#ovi zbierkové predmety: ...... ks pod#a formuláru o 

v'po!i"ke, ktor' tvorí neoddelite#nú sú"as( tejto zmluvy  
     na ú"ely v'stavy pod názvom:...................................................................................................... 

miesto realizácie v'stavy: ............................................................................................................ 
  trvanie v'stavy: ............................................................................................................................ 
  v'po!i"ná doba: .......................................................................................................................... 

 

 2. Zbierkové predmety ostávajú vo vlastníctve SR - SNG v Bratislave a mô!u by( pou!ité len na 
ú"el uveden' v bode 1. tejto zmluvy. S vypo!i"an'mi zbierkov'mi predmetmi sa nesmie bez 
súhlasu SNG ak'mko#vek spôsobom disponova(, premiest)ova( alebo &alej po!i"iava(. 
 

 3. Vypo!i"iavate# je povinn' zabezpe"i( po celú dobu v'po!i"ky ochranu a bezpe"nos( 
zbierkov'ch predmetov t. j. najmä denn' dozor, no"nú ochranu, bezpe"né upevnenie 
exponátov, dodr!anie klimatick'ch podmienok in*talácie zbierkov'ch predmetov, t. j. v 
priestoroch, v ktor'ch budú diela ulo!ené alebo vystavené, nepresiahne teplota ovzdu*ia 18 - 
25 C˚ a vlhkos( 40 - 60%. Grafické listy a kresby nemô!u by( bez súhlasu SNG vyberané z 
rámov a paspárt. 

 

 4. Vypo!i"iavate# berie na vedomie, !e SNG je oprávnená preskúma( podmienky ochrany a 
bezpe"nosti zbierkov'ch predmetov, (ako teplotu, vlhkos( vzduchu, intenzitu osvetlenia), ako 
aj bezpe"nostné zariadenia a prípadne po!adova( príslu*né vybavenie a pokia# to pova!uje 
za nevyhnutné, odstráni( nedostatky na náklady vypo!i"iavate#a, alebo vzia( zbierkové 
predmety spä(, pri"om vypo!i"iavate# zná*a vzniknuté náklady za osobitnú prepravu do SNG. 

 

 5. In*talovanie, príp. upev)ovanie zbierkov'ch predmetov mô!e uskuto"ni( len pracovník, 
ktorého akceptovala SNG. 

 

 6. Vypo!i"iavate# sa zaväzuje, !e na vypo!i"an'ch zbierkov'ch predmetoch nebude realizova( 
!iadne zmeny a zásahy za ú"elom upevnenia nápisu, napr. prilepovanie, a pod. %istenie 
zbierkov'ch predmetov sa mô!e uskuto"ni( v'nimo"ne a v'lu"ne re*taurátorom, so súhlasom 
SNG. Na zbierkov'ch predmetoch nesmú by( vykonávané !iadne re*taurátorské práce. 

 

 7. Stav vypo!i"an'ch zbierkov'ch predmetov sa potvrdí protokolárnym zápisom pri preberaní 
zbierkov'ch predmetov na prepravu tam aj spä(. Protokol pripravia kvalifikovaní odborníci a 
podpí*u zodpovední zástupcovia za SNG a vypo!i"iavate#a. 
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 8. SNG dodá vypo!i"iavate#ovi diapozitívy, príp. fotografie vypo!i"an'ch zbierkov'ch predmetov 
za ú"elom reprodukovania v katalógu v'stavy a pre ú"ely propagácie v'stavy na náklady 
vypo!i"iavate#a. Uverej)ovanie zbierkov'ch predmetov vo filme, v televízií, na iné ú"ely ako 
na propagáciu v'stavy je mo!né len so súhlasom SNG. Vyhotovovanie poh#adníc, tla"ovín, 
diapozitívov a in'ch reprodukcii je prísne zakázané. Vypo!i"iavate# je povinn' zabezpe"i(, 
aby sa !iadne reprodukcie zbierkov'ch predmetov nevyhotovovali tre(ou osobou. 

 

 9. Vypo!i"iavate# zodpovedá za dodr!iavanie autorsk'ch práv. 
 

10. Vypo!i"iavate# sa zaväzuje, !e v katalógu, na plagáte, na pozvánke a &al*ej dokumentácii k 
v'stave bude uvedená SNG. SNG je oprávnená po!iada(, aby s )ou boli prekonzultované 
popisy vypo!i"an'ch zbierkov'ch predmetov pou!ité vypo!i"iavate#om. 

 

11. Vypo!i"iavate# sa zaväzuje, !e dodá SNG bezplatne a bez vyzvania najmenej 2 (dva) 
v'tla"ky katalógu, pozvánky, plagáty, resp. in'ch tla"ovín, ktoré vypo!i"iavate# vydá pri 
príle!itosti v'stavy a odovzdá ich v!dy do 10 (desa() dní po ich vydaní. 

 

12. Vypo!i"iavate# sa zaväzuje, !e po"as trvania zmluvného vz(ahu a po"as prepravy tam aj spä( 
na vlastné náklady poistí zbierkové predmety vo"i v*etk'm rizikám, vrátane prírodn'ch 
katastrof a násiliu ka!dého druhu v pois(ovacej spolo"nosti, ktorú ur"í, príp. akceptuje SNG. 
Pri uzatvorení poistnej zmluvy vychádza vypo!i"iavate# z poistn'ch súm uveden'ch SNG v 
prílohe k tejto zmluve. Z poistnej zmluvy musí vypl'va(, !e SNG je v'lu"ne oprávnená 
pobera( prípadné poistné slu!by. Predlo!enie dokladu o poistení je podmienkou k prevzatiu 
diel. 

 

13. Balenie a preprava zbierkov'ch predmetov sa uskuto"ní a! potom, ke& SNG dostane 
pois(ovaciu zmluvu so v*etk'mi nále!itos(ami. 

 

14. Vypo!i"iavate# zodpovedá SNG za v*etky *kody (kráde!, stratu, zni"enie a za iné po*kodenia 
zbierkov'ch predmetov), ktoré vznikli na zbierkov'ch predmetoch. Ak dôjde k po*kodeniu 
alebo k znehodnoteniu zbierkov'ch predmetov, uhradí vypo!i"iavate# *kodu v rozsahu 
ur"enom SNG. Náhrada *kody pozostáva z nákladov na re*taurovanie a z príslu*nej straty 
hodnoty a mô!e dosiahnu( maximálne v'*ku stanovenej poistnej sumy. V prípade straty, 
zni"enia alebo odcudzenia zbierkového predmetu sa uhradí *koda v plnej v'*ke. Po*koden' 
zbierkov' predmet ostáva majetkom SNG. 

 

15. Vypo!i"iavate# je povinn' oznámi( SNG bezodkladne ka!dú zmenu, ohrozenie, po*kodenie 
alebo stratu zbierkov'ch predmetov. V prípade, !e hrozí *koda, treba ihne& uskuto"ni( 
nevyhnutné opatrenia na zabránenie vzniku *kôd, príp. ak u! ku *kode do*lo, zisti(, resp. 
objasni( prí"inu po*kodenia, pôvodcu a v'*ku *kody. 

 

16. Pokia# prepravu zbierkov'ch predmetov neuskuto"ní kuriér SNG, vykoná ju profesionálna 
prepravná firma, ktorá má skúsenosti a vybavenie na prepravu umeleck'ch zbierkov'ch 
predmetov. Prepravnú firmu vyberá SNG, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. 
Vypo!i"iavate# uhradí v*etky náklady spojené s prepravou, preclením a poistením, vrátane 
nákladov na doprovod po"as prepravy zástupcami SNG, ak to SNG pova!uje za nevyhnutné. 

 

17. SNG je kedyko#vek oprávnená bez ujmy na svojich prípadn'ch &al*ích nárokoch vo"i 
vypo!i"iavate#ovi vy!iada( si zbierkové predmety zo záva!n'ch dôvodov spä(. 

 Záva!n'mi dôvodmi sú najmä: 
         - ka!dé poru*enie povinností vypo!i"iavate#a vypl'vajúce z tejto zmluvy 
         - ka!dé ohrozenie alebo zanedbanie starostlivosti vypo!i"iavate#om 
         - ka!dé pou!itie v rozpore so zmluvou, najmä postúpenie zbierkov'ch predmetov tretím 

osobám 
 Pokia# ide o náklady na pred"asnú prepravu zbierkov'ch predmetov spä( do SNG, platí bod 

4. tejto zmluvy a vypo!i"iavate# nemá v prípade pred"asného vy!iadania zbierkov'ch 
predmetov !iadny nárok na úhradu ak'chko#vek nákladov. 

 

18. Pred+!enie v'stavy treba písomne oznámi( SNG najneskôr tri t'!dne pred pôvodne 
plánovan'm ukon"ením v'stavy. SNG nie je v*ak povinná dobu pred+!i(. Ak SNG súhlasí s 
pred+!ením doby, musí vypo!i"iavate# na vlastné náklady zabezpe"i( pred+!enie poistnej 
zmluvy a toto pred+!enie doru"i( SNG najneskôr jeden t'!de) pred skon"ením pôvodnej doby. 

 

19. V*etky náklady, v'davky a poplatky spojené so vznikom a realizáciou tejto zmluvy hradí 
vypo!i"iavate#. 
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20. Platobné podmienky: náklady musia by( uhradené vypo!i"iavate#om do 30 dní od vystavenia 
faktúry. V prípade zru*enia v'po!i"ky po vystavení faktúry, SNG bude uhraden' poplatok vo 
v'*ke 10% z celkovej fakturovanej sumy.  

 

21. Zvlá*tne podmienky:.................................................................................................................... 
  

22. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia ma( písomnú formu. V*etky oznámenia a správy 
medzi             zmluvn'mi stranami sa uskuto")ujú formou doporu"en'ch listov. Vypo!i"iavate# 
je povinn' oznámi(            SNG ka!dú zmenu svojho sídla (u fyzick'ch osôb adresu). A! do 
takéhoto oznámenia mô!u by( písomnosti SNG zasielané s právnou ú"innos(ou aj na 
pôvodnú adresu (sídlo). 

 

23. Zmluva nadobúda platnos( podpisom SNG a vypo!i"iavate#a. 
 

24. Príslu*n'm oprávnen'm súdom na rie*enie sporov vzniknut'ch z tejto zmluvy je 
rozhodcovsk' súd              Obchodnej a priemyselnej komory SR v Bratislave. Táto zmluva je 
vyhotovená v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktor'ch 1 (jedno) dostane vypo!i"iavate# a 1 (jedno) 
SNG.  

  
 
 
 
 
 
Za SNG:    Za vypo!i"iavate#a:   
  
......................................... .............................................. 
 
  
  
..........................................                                        .............................................. 
podpis  podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Bratislave, d)a  …………… v ................................. d)a .................. 
 
 
 
 
 
Príloha: zoznam zbierkov&ch predmetov s poistn&mi sumami 

 
 
 


