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KG A5 

 

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 
č.8 /MSA/2019 

 

uzatvorená podľa § 659 až § 662 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

 neskorších predpisov, v súlade zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení    

    neskorších predpisov a v súlade ustanovení zákona č.206/2009 Z. z. o múzeách a galériách 

a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

Čl. I. 

Zmluvné strany 

  

Požičiavateľ:                          Slovenská republika 

                                                      Múzeum vo Svätom Antone 

Právna forma:                             príspevková organizácia 

Štatutárny orgán:                          Ing. Štefan Engel, PhD., riaditeľ múzea 

Kontakt:                                        engel@msa.sk  

                                                       

Adresa:                                         Svätý Anton č. 291, 969 72  Svätý Anton 

IČO:                                              35985135 

DIČ:  2021439244 

Zriaďovateľ:                                  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Zriaďovacia listina:                       Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR                        

                                                      číslo:1288/2018– 250  zo dňa 14. 03. 2018                                                        

Registračná listina:                        Ministerstva kultúry SR č. MK: 1994/98 – 400             

                                                       reg. č. RM 31/98 zo dňa 31.07.1998 

Zamestnanec oprávnený konať     

vo veciach realizácie zmluvy:    

Funkcia:                                      vedúca umelecko-historického oddelenia  

Kontakt:                                       

 

a 

 

Vypožičiavateľ:                           Kancelária prezidenta Slovenskej republiky                   

 

Štatutárny orgán:   Mgr. Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidenta 

 Slovenskej republiky 

Sídlo:  Štefánikova 2, 811 05 Bratislava  

Korešpondenčná adresa:               P.O.BOX 128, 810 00  Bratislava 1 

IČO:                                             30845157 

DIČ:                                             2020851085 

Zamestnanec oprávnený  

za prevzatie a vrátenie  

zbierkových predmetov:          

Funkcia:                                         odborný referent 

Kontakty:                                         

    

                                                      (ďalej len „vypožičiavateľ“) 

 



Čl. II. 

Predmet  zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov zo zbierkového fondu Múzea 

vo Svätom Antone. Zoznam vypožičaných zbierkových predmetov tvorí Príloha č.1, 

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Predmet výpožičky je nepoškodený a spôsobilý na dočasné užívanie podľa článku III. 

tejto zmluvy. 

3. Predmet výpožičky má požičiavateľ v správe v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. v znení  

neskorších predpisov. Predmet výpožičky je vo vlastníctve Slovenskej republiky. 

 

 

ČL.III. 

Účel  výpožičky 

 

1. Zbierkové predmety sa vypožičiavajú za účelom zariadenia regionálneho pracoviska 

Kancelária prezidenta SR v Banskej Bystrici na Lazovnej č. 9.  

       2. Zmena účelu je neprípustná. 

Čl. IV. 

Doba  výpožičky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky od 01.01.2020 do 31.12.2022.  

2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet zmluvy v posledný deň výpožičky t.j. dňa 

31.12.2022 do 16.00 hod. 

3. Výpožička zaniká tiež písomnou dohodou zmluvných strán, a to aj bez udania dôvodu. 

4. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požiadať vrátenie predmetu výpožičky pred 

skončením doby výpožičky, ak ho potrebuje pre svoje účely alebo, ak ho 

vypožičiavateľ užíva v rozpore s článkom III. a článkom V. tejto zmluvy. 

Vypožičiavateľ je v takomto prípade povinný vrátiť predmet výpožičky 

požičiavateľovi do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti 

požičiavateľa o vrátenie predmetu výpožičky na adresu požičiavateľa. Výpožičky, pri 

ktorých je doba vypožičania dlhšia ako 6 mesiacov, požičiavateľ môže vypovedať 

zmluvu o výpožičke písomným oznámením vypožičiavateľovi, že sa skončila dočasná 

prebytočnosť majetku, resp. jeho časti, ktorý je predmetom výpožičky. V takomto 

prípade je výpovedná lehota 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 

mesiaca, nasledujúceho po mesiaci,  v ktorom bola doručená výpoveď druhej 

zmluvnej strane. 

5. Vypožičiavateľ môže túto zmluvu vypovedať, a to s 1 mesačnou výpovednou lehotou. 

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane. 

 

 

Čl. V. 

Podmienky výpožičky 

 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky užívať na účel v dobe a v súlade 

s článkom III. a článkom IV. tejto zmluvy. 

 

 

 



2. Vypožičiavateľ je povinný: 

a)  vykonať bezpečnostné opatrenia pri prevoze predmetu výpožičky a dočasnom 

umiestnení predmetu výpožičky tak, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, strate 

alebo odcudzeniu predmetu výpožičky, 

b)   zabezpečiť primerané klimatické podmienky v priestore dočasného užívania 

predmetu výpožičky, 

c)   vrátiť predmet výpožičky bez zásahu opravy alebo úpravy vypožičiavateľa, resp. 

akejkoľvek tretej osoby, ak nebolo dohodnuté inak, 

d)   vzniknuté škody na predmete výpožičky bezodkladne oznámiť požičiavateľovi 

a výšku škody určenú požičiavateľom uhradiť v plnej výške. 

3. Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa podľa bodu 1. a 2. tohto článku zmluvy plynú 

odovzdaním a prevzatím predmetu výpožičky na základe Protokolu o odovzdaní 

predmetu výpožičky na dočasné užívanie a končia vrátením predmetu výpožičky na 

základe Protokolu o vrátení dočasne užívaného predmetu výpožičky. 

5.   Za požičiavateľa je oprávnený protokol o odovzdaní predmetu výpožičky a protokol  

      o vrátení predmetu výpožičky podpísať: Mgr. Mária Ďurianová, vedúca umelecko- 

      historického oddelenia  

6.    Za vypožičiavateľa je oprávnený protokol o odovzdaní predmetu výpožičky a protokol 

o vrátení predmetu výpožičky podpísať Irena Dobrocsányiová, odborný referent. 

7.   Vypožičiavateľ si môže predmet výpožičky prevziať najskôr v deň účinnosti zmluvy na  

       základe Protokolu o odovzdaní zbierkových predmetov na dočasné užívanie. 

8.   Účinnosť zmluvy končí podpísaním Protokolu o vrátení zbierkových predmetov dočasne 

užívaných. 

9.    Predmet výpožičky sa zapožičiava bezodplatne. 

 

 

Čl. VI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešené súdnou cestou v prípade, že 

po predchádzajúcom prerokovaní predmetu sporu nedôjde k zmieru, resp. 

k mimosúdnemu vyrovnaniu zmluvných strán. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých požičiavateľ 

dostane 2 vyhotovenia a vypožičiavateľ 1 vyhotovenie.                     

5. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvy oboma zmluvnými stranami.  

6. Táto zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane jej dodatkov) podľa 

ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení 

s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov. 

7. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy (vrátane jej dodatkov) v centrálnom 

registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

 



8. Zmluvné strany sa podľa ustanovenia § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že 

táto zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení podľa bodu 7 tohto článku, a to 

dňa 01.01.2020. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, že jej text im je zrozumiteľný, 

jeho význam zrejmý a určitý a že zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle 

a nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni a ani za nevýhodných podmienok, čo 

potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

 

Vo  Svätom Antone  dňa  

 

Požičiavateľ:                  ............................................................................................................. 

                                         Múzeum vo Svätom Antone                                            

                                         Ing. Štefan Engel, PhD., riaditeľ múzea 

 

                                                                

 

V Bratislave dňa 

 

 

Vypožičiavateľ:             ............................................................................................................. 

                                      Kancelária prezidenta Slovenskej republiky   

             Mgr. Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidenta SR 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

 

Zoznam vypožičaných predmetov 

                       k  Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 8/MSA/2019 zo dňa  

 

 Pr.č. Ev.č. Názov  predmetu Hodnota 

1. 781/1996 ANT 781 Pohovka čalúnená kvetovaným poťahom 1493,73EUR 

2. 800/1996 ANT 800 Kreslo čalúnené kvetovaným poťahom 829,85EUR 

3. 801/1996 ANT 801 
Kreslo bez podrúčok čalúnené 

kvetovaným poťahom 
597,49EUR 

4. 802/1996 ANT 802 
Kreslo bez podrúčok čalúnené 

kvetovaným poťahom 
597,49EUR 

5. 806/1996 ANT 806 
Stôl z bledého dreva, drevorezba, 

pseudorokoko 
1161,79EUR 

6. 808/1996 ANT 808 
Stolík oválny tmavý, so sklápacími 

krídlami 
1493,73EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


