Dodatok č. 1 Zmluvy o výpožičke
č. SNM-HM-ZOV-2013/704
uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
Článok I.
Požičiavateľ:
Zástupca oprávnený konať:
Funkcia:
Sídlo:
Zodpovedný zamestnanec vo veci
realizácie:
Funkcia:
Kontakt:

Slovenská faleristická spoločnosť, o.z.
Mgr. Pavol Marciš
predseda
Hollého 24, 927 05 Šala, Slovenská republika
Mgr. Pavol Marciš
predseda
+421 904 325 904, predseda@sfs.sk
a

Vypožičiavateľ:
Slovenské národné múzeum-Historické múzeum
Zriadené na základe rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002 – v znení rozhodnutia MK SR č. MK 1792/2002-1 a
rozhodnutia MK SR č. MK 299/2004-1 v znení Rozhodnutia SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK3177/2006/110/10859 rozhodnutia MK SR č. 5631/2006-110/21651 a rozhodnutia MK SR č. MK-1113/201110/3940 ako aj jeho súčasť SNM-Historické múzeum, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Štatutárny orgán:
PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ SNM
Zástupca oprávnený konať vo veciach
zmluvných:
Mgr. Branislav Panis
Funkcia:
riaditeľ
Sídlo:
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava
Zodpovedný zamestnanec vo veci
realizácie:
Mgr. Marek Budaj PhD.
Funkcia:
kurátor
Kontakt:
+421 2 2048 3111, bratislavskyhrad@snm.sk
Článok II.
Zmluvné strany sa v súlade s Článkom VIII bodom 2 Zmluvy o výpožičke č. SNM-HM-ZOV-2013/704 zo dňa
18.4.2013 (ďalej len zmluvy) dohodli na doplnení jej znenia nasledovne:
Článok III.
Predmet Dodatku č. 1
1. Článok IV. Doba dočasného premiestnenia sa mení nasledovne:
Požičiavateľ a vypožičiavateľ sa dohodli na dobe dočasného premiestnenia a dočasného užívania exponátov
v čase odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 15.12.2013. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť exponáty podľa
článku II. bod 1 tejto zmluvy najneskôr v posledný deň dohodnutej doby. Požičiavateľ si vyhradzuje právo
požadovať vrátenie exponátov podľa článku II. bod 1 tejto zmluvy pred skončením doby dočasného užívania
podľa bodu tohto článku, ak exponáty potrebuje na svoje účely, alebo ak užívateľ užíva exponáty v rozpore
s článkom III. bod l a článkom V. tejto zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
Článok. IV.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1.

Dodatok č, 1 zmluvy nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť
dňom, ktorý nasleduje po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
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2.

3.

4.
5.
6.

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia obsahu zmluvy je možné vykonať iba formou očíslovaných písomných
dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami. Zmeny vykonané inou formou sú neplatné a pre zmluvné
strany nezáväzné.
Účastníci zmluvy sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov je rozhodným právom právo Slovenskej
republiky. Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených touto
zmluvou platia predpisy Zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Občianskeho zákonníka.
Všetky spory, ktoré vyplynú z plnenia tejto zmluvy budú mimosúdne riešené zástupcami oboch zmluvných
strán a pokiaľ nebude dosiahnutá dohoda, súdom miestne príslušným zmluvnej strane, ktorá podáva návrh.
Dodatok č. 1 zmluvy je vyhotovený v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží dve vyhotovenia.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne a na
znak súhlasu ju zmluvné strany vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa .....................

..........................................
za požičiavateľa

...........................................
za vypožičiavateľa

Mgr. Pavol Marciš
predseda
Slovenská faleristická spoločnosť

Mgr. Branislav Panis
riaditeľ
SNM-Historické múzeum
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