
R e v e r z 
 

Zmluva o výpožičke výtvarných diel (ďalej len zmluva) 

 

                       3 /2017 

Číslo: ........................................ 

 

uzavretá medzi: 

 

Požičiavateľ: 

Prvá slovenská investičná skupina a.s. 

Sídlo:    Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava 

Korešpondenčná adresa: Staromestská 3, 811 03 Bratislava 

Zastúpená:   Ing. Jozef Grnáčik, člen predstavenstva 

IČO/DIČ:   00 699 977 / 2020294496 

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu I, Odd: Sa, Vložka č.: 97/B 

(ďalej len „ požičiavateľ“ alebo „zmluvná strana“) 

 

A 

 

Vypožičiavateľ: 

Považská galéria umenia v Žiline 

Sídlo:    ul. Štefánikova č. 2, 010 01 Žilina 

Zastúpená:   Mgr. MilanMazúr, riaditeľ   

IČO/DIČ:   36 145 190 / 2021459627 

Číslo účtu, IBAN:   

Telefón:   +421 41 562 25 22, +421 41 562 24 15  

Vznik: podľa zriaďovacej listiny vydanej Žilinským samosprávnym krajom č. 

2002/73 zo dňa 1. 4. 2002 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. 

(ďalej len „vypožičiavateľ“alebo „zmluvná strana“) 

 

 

Považská galéria umenia v Žiline (vypožičiavateľ) si vypožičiava z majetku (zbierky) Prvej 

slovenskej investičnej skupiny a.s. v Bratislave tieto predmety (opis, inv. č., reg. č.,) viď nižšie. 

 

Zoznam predmetov (diel): 

 

1. Igor Peter Meluzin: I(c)lons, 1997 - objekt, kombinovaná technika a materiál, v= 160 cm, 

             poistná suma 5000,- Eur, PSIS-98/165 

 

Uvedené predmety si  požičiava Považská galéria umenia v Žiline za týchto podmienok: 

 

Účel výpožičky 

 

Predmet výpožičky:  za účelom výstavy 

s názvom:  Peter Meluzin 

s miestom realizácie: Považská galéria umenia v Žiline, ul. Štefánikova č. 2, Žilina, výstavné 

priestory, 1. poschodie 

konanej v dňoch: 30.11.2017 – 18.02.2018 

organizátor výstavy: Považská galéria umenia v Žiline 

 

Doba trvania výpožičky a skončenie 
 

Termín výpožičky: 02.11.2017 – 19.03.2018 

K tomuto termínu budú diela (ďalej predmety) vrátené. V prípade, že treba predĺžiť výpožičnú lehotu,  

požiada o to vypožičiavateľ najneskoršie týždeň pred skončením výpožičnej lehoty. 
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Ostatné podmienky výpožičky 

 

1.Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že urobí všetky opatrenia na zabezpečenie požičaných predmetov pred 

poškodením, odcudzením alebo stratou a bude sa o ne odborne starať a nevykonajú sa na predmetoch 

žiadne úpravy a zmeny. 

2. Vypožičiavateľ zabezpečí po celú dobu výpožičky ochranu a bezpečnosť predmetu výpožičky, t. j. 

počas prepravy aj prezentácie, najmä denný dozor, nočnú ochranu, bezpečné upevnenie exponátov, 

dodržanie klimatických podmienok inštalácie diel, t. z. v priestoroch, v ktorých budú diela uložené 

alebo vystavené, nepresiahne teplota ovzdušia 18 – 22 °C a vlhkosť 50 – 55 %. 

3. Ručí za všetky poškodenia alebo straty, ktoré prípadne vzniknú počas zapožičania predmetov. 

4. Predmety sa nepoužijú na iný ako dohodnutý účel. 

5. Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky zmluvné strany potvrdia protokolárnym zápisom pri 

odovzdaní a preberaní predmetov na tlačive, ktoré je v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

6. Prevoz predmetu výpožičky zo sídla požičiavateľa do miesta realizácie výstavy a späť po ukončení 

výstavy zabezpečí vypožičiavateľ. 

7. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že pri každej publikácii vystaveného predmetu, resp. dokumentácii 

k vystavenému predmetu, bude uvedená informácia: „Zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny 

a.s., v Bratislave“. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, 1 ks pre požičiavateľa, 1 ks pre 

vypožičiavateľa. 

2. Osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany 

a zaväzovať zmluvnú stranu svojim podpisom. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu 

s obsahom zmluvy ju vlastnoručne podpisujú. 

3. Súčasťou Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov je Príloha č.1 – Protokol o odovzdaní a 

prevzatí predmetu zmluvy. 

 

S uvedenými podmienkami súhlasí: 
 
 
 

V Bratislave, dňa: ...............................  V Žiline, dňa: ............................... 

   

 

 

 

Požičiavateľ:      Vypožičiavateľ: 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Grnáčik     Mgr. Milan Mazúr  

Člen predstavenstva     Riaditeľ 

Prvá slovenská investičná skupina a.s.   Považská galéria umenia v Žiline 
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Príloha č.1 k Reverzu - Zmluve o výpožičke výtvarných diel č. 3/2017 
 
 

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VÝTVARNÝCH DIEL 
 
k Zmluve o výpožičke výtvarných diel č. 3/2017 zo dňa ..................................  uzavretou medzi: 

 

Prvou slovenskou investičnou skupinou a.s., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava 

(ako požičiavateľ) 

a 

Považskou galériou umenia v Žiline, ul. Štefánikova č. 2, 010 01 Žilina 

(ako vypožičiavateľ) 

 

za účelom výstavy:  Peter Meluzin  

 

Odovzdanie predmetov (diel): 
 

Dňa ………………… požičiavateľ odovzdáva a vypožičiavateľ preberá predmety (diela) podľa 

Zoznamu predmetov (diel) uvedených v Zmluve o výpožičke výtvarných diel č. 3/2017 v celkovom počte 1 ks 

a to v stave nepoškodenom (v prípade poškodeného predmetu je rozsah poškodenia uvedený pri predmete 

v zozname) a spôsobilé na užívanie pre dohodnutý účel. 

 

Zoznam predmetov (diel): 

 

1. Igor Peter Meluzin: I(c)lons, 1997 - objekt, kombinovaná technika a materiál, v= 160 cm, 

 poistná suma 5000,- Eur, PSIS-98/165 
 

Za požičiavateľa odovzdal: /meno, priezvisko, funkcia/: ...................................................................…………………................ 

Za vypožičiavateľa prevzal: /meno, priezvisko, funkcia/: .............................................................................…………................. 

Miesto a dátum odovzdania a prevzatia: ............................................................................................... ......................................... 

 

 

 

..............................................................     .............................................................. 

podpis za požičiavateľa      podpis za vypožičiavateľa 

 

 

 

 

 

 

 

Vrátenie predmetov (diel):  
 

Dňa .......…………... vypožičiavateľ odovzdáva a požičiavateľ preberá predmety (diela) podľa Zoznamu 

predmetov (diel) uvedených v Zmluve o výpožičke výtvarných diel č. 3/2017 celkovom počte ............. ks a to 

v stave nepoškodenom (v prípade poškodenia viď záznam). 

 

 

 

 
Za vypožičiavateľa odovzdal: /meno, priezvisko, funkcia/: ........................................................................................................... 

Za požičiavateľa prevzal: /meno, priezvisko, funkcia/ ................................................................................................................... 

Miesto a dátum odovzdania a prevzatia: .......................................................... .............................................................................. 

 

 

 

..............................................................     .............................................................. 

podpis za požičiavateľa      podpis za vypožičiavateľa 
 

 

 



    

 


