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Dodatok č. 1 

ku Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2022 

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, riaditeľka 

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:  Východoslovenská galéria  

Sídlo:    Hlavná 27, 040 01 Košice 

Zastúpený:   Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD., riaditeľka  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:                     

IČO:   31 297 820 

DIČ:                    2021451113 

Telefón:   055 6817 521 

Osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Valér Bakajsa 

Funkcia:                 vedúci úseku výstavnej činnosti 

                                                                                Mgr. Michal Štofa 

                                                                                koordinátor výstavných projektov 

Zapísaný v registri/resp. zriadený kým: číslo zriaďovacej listiny – 2028/2009 RU 18/8132;  

zriaďovateľ – Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
(ďalej len „vypožičiavateľ“ alebo „zmluvná strana“)  

 

                                                                   ČL. 1 

 

1. Zmluvné strany Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2022 po vzájomnej dohode 

odsúhlasili predĺženie výpožičnej doby zbierkových predmetov podľa zoznamu zbierkových 

predmetov uvedených v Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2022  

do 14. 4. 2023.  

Z dôvodu predĺženia výstavy do 26. 3. 2023. 

 

2. Ďalšie ustanovenia Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2022 ostávajú nezmenené.  

 

3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov č. 

6/2022. 
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4. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú ustanoveniami tohto Dodatku č. 1 dotknuté, zostávajú 

bez zmeny v platnosti. 

 

5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, 1 ks pre požičiavateľa, 1 ks 

pre vypožičiavateľa.  

 

6. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.            

Účinnosť Dodatok č. 1 nadobúda nasledujúcim dňom po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv 

a na webovom sídle požičiavateľa  - www.pgu.sk. 

 

7. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok č. 1 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej 

strany a zaväzovať zmluvnú stranu svojím podpisom. 

 

8. 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. 

 

9. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Požičiavateľ:                                                                   Vypožičiavateľ:    

 

      Mgr. Miroslava Sikorová                    Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD.                      

                   riaditeľka                                                    riaditeľka 

 Považskej galérie umenia v Žiline               Východoslovenskej galérie 

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

       meno, priezvisko, funkcia                                               meno, priezvisko, funkcia 

            pečiatka, podpis                                                                    pečiatka, podpis 
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