
Zmluva o prenájme
výstavy „HODNOTY — VEDECKA HRA ČKA”

uzavretá medzi stranami

Prenajímatel':
VEDECKÁ HRAČKA, obč ianske združenie
so sídlom Šveuaova 26, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 31750532;
účet č . 0301740862/0900 v Slovenskej sporitel'ni, Mestská pobo čka Banská Bystrica
Štatutárna zástupkyňa: Ing. Beata Puobišová, predsední čka
bytom: Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica
tel.: 0042 1 903 549 243, 048 / 416 4056; e-mail: vedhra@pobox.sk

a

Nájomca:
Názov: Obec Cinobaňa
adresa: 985 22 Cinobaňa 299
IČO: 00316008;
zástupca: Jozef Melicher, starosta obce
tel.: 047 / 439 5106, 451 1733;
mail: obeccinobana@stonline.sk
Zodpovedná pracovníčka: Silvia Očovanová
Tel.: 047 / 439 5106, 0907 407 821; E-mail: ocovanova@cinobana.sk

Predmet zmluvy:
1. Prenájom interaktívnej výstavy „HODNOTY - VEDECKA HRA ČKA” na reinštaláciu výstavy

v čase od 28. 11. — 02. 12. 2011. Výstava bude otvorená v priestoroch nájomcu.
2. Výstava „HODNOTY — VEDECKA HRACKA” je pôvodná samostatná výstava a ako taká je

súborným dielom v zmysle Autorského zákona č . 318/2003 Z. z. v platnom znení a vzt'ahuje sa
na ňu ochrana v zmysle tohto zákona.

Cena a platobné podmienky:
1. Nájomca uhradí prenajímatel'ovi 50% zo vstupného do 4 dní po demontáži výstavy bankovým

prevodom na základe faktúry prenajímatel'a, min. však 8,50 €/de ň výstavy.

Ďalšie podmienky:
Prenaj ímatel':
1/ poskytne
a) hračky, jednoduché fyzikálne experimenty a mobiliéry podl'a zoznamu spracovaného pri

nainštalovaní výstavy u nájomcu;
b) texty (manuály) k exponátom;
c) 15 posterov 70x100 cm — 10 ks k hodnotám (citáty s reprodukciami), 3 k odhadu fyzikálnych

hodnôt, 1 o prenajímatel'ovi a 1 k výstave;
d) 2 plagáty výstavy do exteriéru;
e) informácie k výstave pre médiá a školy elektronicky 10. 11. 2011;
f) pomoc pri inštalácii výstavy;
g) vlastný informačný material.
2/ zaučí animátorov a dozorcov nájomcu;
3/ vyhlasuje, že všetky exponáty sú v deň začatia prenájmu pine funk čné a bezpe čné.

Nájomca:
1/ zabezpečí



a) prepravu výstavy a zástupkyne prenajímatel'a z Osemro čného gymnázia Zvolen-Lipove dňa
25.11.2011 so zástupkyňou prenajímatel'a (stačí osobné auto);

b) reinštaláciu exponátov za účasti min. jedného zástupcu nájomcu vo vlastných priestoroch na
vlastnom zariadení (min. 12 stolov 70x70 cm, z nich s výhodou 3 nižšie, 2 elektrické prípojky;
21 závesných bodov (16 úchytiek na postery formátu Al, 5 úchytiek na obrázok, zrkadlo a 3
zavesené hračky, z toho jedna do 25 kg), vrátane bezpečného zatemneného priestoru min.
2 x 2 m s elektrickou pripojkou a stolom;

c) vystavovanie, vrátane animátorov a dozoru na výstave;
d) vyradenie poš(odených exponátov;
e) vedenie knihy návštev s pripomienkami návštevníkov;
f) propagáciu a informácie o výstave zodpovedajúcu ciel'om a poslaniu prenajímatel'a v zmysle

aktuálnych informácií poskytnutých prenajímatel'om, najmä v regionálnych médiách a školách;
g) v zmysle vlastných prevádzkových podmienok demontáž výstavy na potrebný čas a montáž

výstavy porovnatel'ne s pôvodnou inštaláciou prenajímatel'om;
h) dočasné uskladnenie zabalených exponátov a posterov po skon čení výstavy;
i) po demontáži odovzdá prenaiímatel'ovi: min. 6 fotografií, záznamy z médií, stručnú písomnú

správu o priebehu výstavy a kópiu príslušných stránok návštevníckej knihy;
2/ zodpovedá za bezpečnost' návštevníkov a všetky škody, ktoré na exponátoch vzniknú od ich

prevzatia po vrátenie, pričom:
a) neodstránitel'né škody nahradí pinohodnotným novým exponátom alebo finan čnou náhradou

zodpovedajúcou miere znefunkčnenia exponátu, ktorej výšku odsúhlasí prenajímatel'. Stratené
a ukradnuté exponáty uhradí v hodnote uvedenej v prílohe. Náhradu poukáže na ú čet
prenajímatel'a č . 0301740862/0900 v Slovenskej sporitel'ni, Mestská pobo čka Banská Bystrica
najneskôr do 14 dní po zistení škody alebo straty;

b) o neodstránitel'ných poškodeniach a škodách na exponátoch, ktoré prevyšujú 20 € spracuje
písomný záznam s návštevníkom alebo za neho zodpovedajúcou osobou;

c) odcudzenie exponátu hodnoty nad 20 € oznámi bez zbyto čného odkladu príslušnému oddeleniu
Policajného zboru SR;

d) bude nápomocný pri vymáhaní škody prenajímatel'om.

Záverečné ustanovenia:
1/ Táto zmluva nadobúda účinnost' dňom podpisu zmluvnými stranami. Zmeny a dodatky k tejto

zmluve je možné vykonat' len formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve,
podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

2/ V zmluve neuvedené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia Ob čianskym zákonníkom
a predpismi s ním súvisiacimi. Táto rámcová zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch,
z ktorých každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie.

3/ Táto zmluva podlieha podl'a zákona č . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Urade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom
vestníku. Prenajímatel' berie na vedomie povinnost' nájomcu na zverejnenie tejto zmluvy ako aj
jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie
tejto zmluvy vrátane prílohy v pinom rozsahu.

V Cinobani 10. 11. 2011

	

V Banskej Bystrici 10. 11. 2011
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