
Zmluva 

o prenájme interaktívnej výstavy 
„Svetový supermarket" 

Prenajímateľ: 

Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA 
Vysoká 18 
Bratislava 
811 06 
Zastúpená: Mgr. Juraj Hipš, riaditeľ 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Slovensko, pobočka Bratislava 
Číslo účtu:2662520119/1100 
IČO: 35998407 
DIČ:2021542534 
ICDPH: SK2021542534 

/ďalej len prenajímateľ/ 

Nájomca: 

Podtatranské múzeum v Poprade 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
Štatutárny zástupca: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka 
Bankové spojenie: Prima banka a.s. Slovensko , pobočka Poprad 
Č. účtu: 8523250101/5600 
IČO: 37781171 
DIČ: 2011453390 / nie sme platcami DPH ! 

/ďalej len nájomca/ 

uzatvárajú nasledovnú zmluvu: 

1. Prenajímateľ dáva nájomcovi do nájmu interaktívnu výstavu „Svetový supermarket" 
na obdobie od 16.4. 2013 do 19.5. 2013. Prenajímateľ poskytuje výstavu nájomcovi za 
nájomné v sume 170 eur bez DPH na mesiac. 

2. Nájomca sa zaväzuje realizovať výstavu na profesionálnej pedagogickej úrovni, 
pričom lektormi výstavy môžu byť len osoby k tomu vyškolené prenajímateľom. 

3. Nájomca sa zaväzuje uzamykať priestor, v ktorom bude výstava inštalovaná a zabezpečiť 
prístup len osôb určených CEEV ŽIVICA a vybraných lektorov. 

4. Nájomca zabezpečí na vlastné náklady prevoz výstavy do miesta inštalácie a odvoz 
výstavy na miesto, ktoré určí prenajímateľ. 



5. Nájomca sa zaväzuje odovzdať nepoškodenú interaktívnu výstavu v plnej výbave 
prenajímateľovi k 19.5. 2013. 

6. Nájomca sa zaväzuje finančne uhradiť všetky stratené a poškodené veci, ktoré sú 
súčasťou výstavy podľa priloženého zoznamu častí výstavy a cenovej kalkulácie, 
a ktoré boli odovzdané nájomcovi v nepoškodenom stave. Výšku úhrady stanoví 
prenajímateľ podľa relevantne preukázateľných skutočných nákladov na zakúpenie 
alebo opravu stratených alebo poškodených vecí. 

7. Prenajímateľ poskytne jedno školenie k sprevádzaniu výstavy osobám, ktoré určí 
nájomca. Suma za jedno kompletné školenie a inštaláciu výstavy je 35 eur bez DPH na 
lektora. Prenajímateľ poskytne nájomcovi príručku pre vedenie výstavy. Nájomca 
uhradí cestovné v plnej výške autom do miesta výstavy a späť pre jednu osobu, ktorá 
bude viesť školenie, tiež v prípade vzdialenejších miest zabezpečiť ubytovanie a diéty 
jednej osobe, ktorá bude viesť školenie. 

8. Nájomca a prenajímateľ sa zaväzujú zabezpečiť propagáciu výstavy a pri tejto činnosti 
uvádzať obe organizácie ako partnerov. Nájomca bude počas prenájmu výstavy uvádzať 
prenajímateľa ako spoluorganizátora výstavy na všetkých propagačných materiáloch. 
Prenajímateľa bude uvádzať v nasledovnej forme: „Centrum environmentálnej 
a etickej výchovy ŽIVICA" . Súčasťou uvedenia názvu prenajímateľa bude aj jeho 
logo. 

9. Nájomca bude evidovať návštevnosť výstavy vyplnením záznamu na náležitom 
formulári, ktoré dostane od prenajímateľa s fotografickou dokumentáciou. Nájomca sa 
zaväzuje raz mesačne informovať prenajímateľa o počte študentov, ktorí navštívili 
výstavu a bude zasielať kópie mediálnych ohlasov na výstavu. 

Ostatné ustanovenia 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 16.4. 2013 do 19.5. 2013. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán, 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke prenajímateľa. 

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch originálnych rovnopisoch, pričom každá zo strán dohody dostane jeden 
z nich. Obe strany dohody si text dohody prečítali, s jej ustanoveniami súhlasia, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi. 

Dátum: ^ p . f r , Zo13 D á 
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riaditeľka múzea 


