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Registračné číslo zmluvy v Centrálnom  
registri zmlúv SNM: SNM-HM-ZOV-2011/55 

 
Evidenčné číslo zmluvy pre interné potreby 
SNM – Historického múzea:  02/2011 

         
Z m l u v a  o  v ý p o ž i č k e 

uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. Požičiavateľ:                          SNM – Historické múzeum  
Štatutárny orgán:                            PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ SNM 
Sídlo:                                     Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13,  

810 06  Bratislava 16   
Zástupca oprávnený konať 
vo veciach zmluvných:            Mgr. Branislav Panis, riaditeľ SNM - HM 
IČO :       00164721                                               
DIČ :     2020603068 
Zamestnanec oprávnený konať      
vo veciach realizácie zmluvy :   PhDr. Jasna Gaburová  
Funkcia :    kurátorka 
Zriadenie:           Zriaďovacia listina MK SR 1062/2002-1 v znení 

rozhodnutia MK SR č. MK-3177/2006-110/10859 a rozhodnutia 
MK SR č. MK- 5631/2006-110/21651 
(ďalej len “vypožičiavateľ”) 

 
2. Vypožičiavateľ:     Ústredie ľudovej umeleckej výroby   
Štatutárny orgán:   Ing. Milan Beljak, generálny riaditeľ 
Sídlo:     Obchodná 64 
     816 11 Bratislava 1 
IČO:      164429        
Zamestnanec oprávnený konať   
vo veciach realizácie zmluvy:  Nora Čechmánková    
Funkcia:    redaktorka 
               (ďalej len “požičiavateľ”) 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je výpožička zbierkového predmetu (ďalej len “veci”) zo zbierkového fondu 
SNM – Historického múzea v počte 4 kus podľa Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 
2. Vec je nepoškodená a  spôsobilá na dočasné užívanie podľa článku III. tejto zmluvy. 
. 

Článok III. 
Účel výpožičky 

 
1. Vec sa vypožičiava za účelom: Fotografovanie pre publikáciu – Katalóg tradičných výrobkov – 
krpcov na základe archívnych materiálov a zbierkových predmetov múzeí. 
2. Zmena účelu je neprípustná.                                                
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Článok IV. 
Doba výpožičky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 25.01. 2011 do 30.4. 2011 
2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť veci v posledný deň výpožičky. 
3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie vecí pred skončením doby výpožičky, ak ich 
potrebuje pre svoje účely alebo ak ich vypožičiavateľ užíva v rozpore s článkom  III. a článkom V. 
tejto zmluvy a to do 14 dní od doručenia oznámenia o vrátení vecí. 
 

Článok V. 
Podmienky výpožičky 

 
1.  Vypožičiavateľ sa zaväzuje veci užívať za účelom a v dobe v súlade s článkom III. a článkom IV. 
tejto zmluvy. 
2. Vypožičiavateľ je povinný: 
a) vykonať bezpečnostné opatrenia pri prevoze a dočasnom umiestnení tak, aby nedošlo k poškodeniu, 
zničeniu,  zámene, strate alebo odcudzeniu veci, 
b)  zabezpečiť primerané klimatické podmienky v priestore dočasného užívania veci,  
c)  poistiť vec počas celej doby výpožičky  
d)  vrátiť vec bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak, 
e)  vzniknuté škody podľa bodu 2 tohto článku bezodkladne oznámiť požičiavateľovi a výšku škody 
určenú vypožičiavateľom uhradiť v plnej výške. 
3. Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku plynú odovzdaním a prevzatím 
veci na základe potvrdenia Protokolu o odovzdaní predmetov na dočasné užívanie a končia vrátením 
na základe potvrdenia Protokolu o vrátení dočasne užívaných predmetov v Prílohe č. 2 a v Prílohe č. 3, 
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
Článok VI. 

Všeobecné a záverečné ustanovenie 
 
1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č. 278/1993 Z. z. v úplnom znení a ďalšími 
ustanoveniami príslušných právnych predpisov. 
2. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve, je požičiavateľ oprávnený vypožičanie 
veci zrušiť s okamžitou platnosťou. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť 
dohodou, v prípade nezhody podľa Zákona NR SR č.218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v 
platnom znení. 
4.  Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 
Úradu vlády Slovenskej republiky. 
5. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísaním obidvomi zmluvnými 
stranami. 
6. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z toho 3 vyhotovenia pre požičiavateľa a 2 vyhotovenia pre 
vypožičiavateľa.  
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády  
Slovenskej republiky. 
 
V Bratislave dňa   
 
 
....................................................                                                     .......................................                         
       požičiavateľ                                                                                      vypožičiavateľ  
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Príloha č. 1 
 
 

Zoznam  
zbierkových predmetov SNM - HM 

k Zmluve o výpožičke  zbierkových predmetov č. SNM-HM-ZOV-2011/55 
(č. 02/2011) zo dňa 25.01.2011 

 
 
Zbierkový predmet  Evid. č.   Prír. č. Stav  výška poistného 
        
 
1. Pár krpcov   H 5998-9 1957/00087 dobrý   70,- € 
2. Pár krpcov   H 6000-1 1952/09944 dobrý   70,- €  
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                    Príloha č. 2 
 

P r o t o k o l 
 

o odovzdaní zbierkových predmetov na dočasné užívanie podľa Zmluvy o výpožičke                          
č. SNM-HM-ZOV-2011/55 

(č. 02/2011)  zo dňa 25.01.2011 (ďalej len “zmluva”) 
 

 
I. 

 
Požičiavateľ :     SNM - Historické múzeum 
Sídlo :      Bratislavský hrad 
              P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16 
     
Zodpovedný zamestnanec oprávnený 
konať vo veci výpožičky :   PhDr. Jasna Gaburová      
Funkcia :     kurátor ka    
 
Vypožičiavateľ :    Ústredie ľudovej umeleckej výroby   
Sídlo :      Obchodná 64 
      816 11 Bratislava 1 
 
 
 
Zodpovedný zamestanec  oprávnený 
konať vo veci výpožičky:   Nora Čechmánková     
Funkcia : redaktorka       

   
 
 

II. 
Stav zbierkových predmetov 

 
 
    Požičiavateľ zbierkových predmetov odovzdáva a vypožičiavateľ zbierkových predmetov preberá 
do dočasného užívania zbierkové predmety podľa čl.  II. bod 1 zmluvy v počte 4 kuy (2 páry) v stave 
podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 
 
 
V Bratislave dňa   
       
 
 
 
            
           ...................................                                                       ...................................... 
             za vypožičiavateľa                                                              za požičiavateľa                                                
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Príloha č. 3 
 
 

P r o t o k o l 
 
o vrátení zbierkových predmetov dočasne užívaných podľa Zmluvy o výpožičke  

č. SNM-HM-ZOV-2011/55 
(č. 02/2011)  zo dňa 25.01. 2011 (ďalej len “zmluva”) 

 
 
 

I. 
 
Požičiavateľ :     SNM - Historické múzeum 
Sídlo :      Bratislavský hrad 
              P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16 
      Slovensko 
Zodpovedný zamestanec oprávnený 
konať vo veci výpožičky :       
Funkcia :      
 
Vypožičiavateľ :    Ústredie ľudovej umeleckej výroby   
Sídlo :      Obchodná 64 
      816 11 Bratislava 1 
 
 

  
 

Zodpovedný zamestnanec oprávnený 
konať vo veci výpožičky :       
Funkcia :      
         

II. 
stav zbierkových predmetov 

 
      Vypožičiavateľ zbierkových predmetov odovzdáva a požičiavateľ zbierkových predmetov preberá 
zbierkové predmety podľa čl. II bod 1 zmluvy v počte .......kusov v .......................... stave. 
 
 
 
V .............................dňa................ 
 
 
 
 
 
 
      ..............................................                                                   ........................................ 
          za vypožičiavateľa                                                                     za požičiavateľa 


