Dodatok č. 1
ku Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2020
uzatvorený podľa § 659 a nasl. z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
z. č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja
v znení neskorších dodatkov

uzatvorený medzi
Zmluvné strany :
Požičiavateľ:
Považská galéria umenia v Žiline
Sídlo:
ul. Štefánikova č. 2, 010 01 Žilina
Zastúpený:
Mgr. Miroslava Sikorová, poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN
IČO:
36145190
DIČ:
2021459627
Telefón:
+421 41 562 25 22, +421 41 562 24 15
(ďalej len „ požičiavateľ“ alebo „zmluvná strana“)
a
Vypožičiavateľ:
Nitrianska galéria
Sídlo:
Župné námestie 3, 949 01 Nitra
Zastúpený:
Mgr. Renáta Niczová, riaditeľka
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
číslo účtu:
IČO/DIČ:
36102580/2021452565
Telefón:
037/6579641
(ďalej len „vypožičiavateľ“ alebo „zmluvná strana“)
ČL. 1
1. Zmluvné strany Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2020 po vzájomnej dohode
odsúhlasili predĺženie výpožičnej doby zbierkových predmetov (viď nižšie) do 30. 4. 2021.
Z dôvodu predĺženia výstavy do 4. 4. 2021.
Ďalšie ustanovenia Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov ostávajú nezmenené.
Zoznam zbierkových predmetov:
1. PG I 27;100/86; I 27;Kern, Michal;Vymedzovanie priestoru III.;1984;biely
kartón;kombinovaná technika;96.5 x 71.6 cm
2. PG I 19;20/95 II.; I 19;Kern, Michal;Stotožnenie;1984;papier, fotografický;pozitív
čiernobiely; 70.0x50.0 cm
3. PG I 25;99/86; I 25;Kern, Michal;Vymedzovanie priestoru I.;1984; biely kartón;kombinovaná
technika; 96.5x71.6 cm
4. PG I 26;100/86; I 26;Kern, Michal;Vymedzovanie priestoru II.;1984;biely
kartón;kombinovaná technika; 96.5x71.6 cm
ČL. 2
1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov č.
4/2020.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú ustanoveniami tohto Dodatku č. 1 dotknuté,
zostávajú bez zmeny v platnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, 1 ks pre požičiavateľa, 1
ks pre vypožičiavateľa.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
Účinnosť Dodatok č. 1 nadobúda nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle
požičiavateľa - www.pgu.sk.
5. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok č. 1 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene
zmluvnej strany a zaväzovať zmluvnú stranu svojím podpisom.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne, určite
a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Dodatku
č. 1 ho vlastnoručne podpisujú.
7. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.

V Žiline, dňa...............................

Požičiavateľ:
Mgr. Miroslava Sikorová
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Považskej galérie umenia v Žiline
......................................................

meno, priezvisko, funkcia
pečiatka, podpis

V ......................, dňa................................

Vypožičiavateľ:
Mgr. Renáta Niczová
riaditeľka
Nitrianskej galérie

.........................................................
meno, priezvisko, funkcia
pečiatka, podpis

