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Zmluva o nájme zbierkových predmetov 
č. 1089/2019 

uzatvorená podľa ustanovenia § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.  Prenajímateľ:             Stredoslovenské múzeum  

štatutárny zástupca:             PhDr. Marcel Pecník 
funkcia:    riaditeľ 
adresa:    Nám. SNP 3755/4A, 974 01  Banská Bystrica 
telefón, fax:    
e-mail:     
bankové spojenie:   
IČO:     35984953 
zodpovedný pracovník:   
funkcia:    vedúci oddelenia kurátorov 

 
(ďalej len „prenajímateľ“) 

 
 
2.  Nájomca:   Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 

štatutárny zástupca:  Mgr. Štefan Rozkopál 
funkcia:    vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 
sídlo:    Štefánikova 2, 811 05  Bratislava 
korešpondenčná adresa:   P.O.BOX 128, 810 00  Bratislava 1 
bankové spojenie:  štátna pokladnica 
IBAN:     
IČO:    30845157 
pracovník zodpovedný za prevzatie  
a vrátenie zbierkových predmetov:  
funkcia:      

  
 (ďalej len „nájomca“) 
 

 (prenajímateľ a nájomca ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
 

Článok II.  
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je prenechanie na dočasné užívanie za odplatu – nájom zbierkových 

predmetov (ďalej len „veci“) zo zbierkového fondu Stredoslovenského múzea v počte  
11 ev. č., t. j. 46 kusov podľa Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

2. Veci sú spôsobilé na dočasné užívanie podľa čl. III. tejto zmluvy. 
 
 

        Článok III.  
Účel nájmu 

 
1. Veci sa prenajímajú za účelom dekorácie reprezentačných priestorov Kancelárie 

prezidenta Slovenskej republiky na pracovisku v Banskej Bystrici. 
2. Zmena účelu je neprípustná. 
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Článok IV.  
Doba nájmu 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú: od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.  

2. Nájom zaniká uplynutím doby, na ktorú bol dojednaný.  
3. Nájom zaniká tiež písomnou dohodou zmluvných strán, a to aj bez udania dôvodu.  
4. Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie vecí pred skončením doby nájmu, 

ak ich potrebuje pre svoje účely alebo ak ich nájomca užíva v rozpore s čl. III. a VI. tejto 
zmluvy. 

5. Nájomca môže túto zmluvu vypovedať, a to s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

6. Nájomca vráti veci najneskôr v posledný deň nájmu alebo požiada o obnovenie zmluvy 
o nájme zbierkových predmetov. 

 
Článok V.  

Nájomné  a spôsob úhrady 
 

1. Výška nájomného za dobu nájmu v zmysle čl. IV. bod 1 tejto zmluvy bola zmluvnými 
stranami dohodnutá vo výške 239,80 €, podľa zákona 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 v súlade 
s Výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky SR z 10. augusta 2015  
č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach  vykonávania základných odborných 
činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty. 

2. Nájomné je splatné do 31. 08. 2020. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné bude poukázané na účet prenajímateľa  

č. SK72 8180 0000 0070 0039 5956. 
4. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z výšky ceny 

nájmu za každý omeškaný deň splatnosti nájmu.  
 
 

Článok VI.  
Podmienky nájmu 

 
1.    Nájomca sa zaväzuje veci užívať na účel a v dobe v súlade s čl. III. a IV. tejto zmluvy.  
2.    Nájomca je povinný: 

a) vykonať bezpečnostné opatrenia pri prevoze a dočasnom umiestnení tak, aby nedošlo 
k poškodeniu, zničeniu, zámene, strate alebo odcudzeniu vecí,  

b) zabezpečiť náležité klimatické podmienky v priestore dočasného užívania vecí, 
c) vrátiť veci bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak, 
d) vzniknuté škody bezodkladne oznámiť prenajímateľovi (na vlastné náklady zabezpečiť 

znalecký posudok) a výšku škody určenú prenajímateľom uhradiť v plnej výške. 
3. Záväzky a povinnosti nájomcu podľa bodu 1 a 2 tohto článku plynú odovzdaním 

(prevzatím) vecí na základe potvrdenia Protokolu o odovzdaní zbierkových predmetov na 

dočasné užívanie a končia vrátením na základe potvrdenia Protokolu o vrátení dočasne 

užívaných zbierkových predmetov. 

 
Článok VII.  

Všeobecné a záverečné ustanovenie 
 

1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, zákona č. 446/2001 Z. z o majetku vyšších územných celkov 
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v znení neskorších predpisov,  zákona 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 ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešené súdnou cestou v prípade, že po 
predchádzajúcom prerokovaní predmetu sporu nedôjde k zmieru, respektíve  
k mimosúdnemu vyrovnaniu zmluvných strán. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, a to po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 
Každá zo zmluvných strán podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie dvoch rovnopisov 
zmluvy.  

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
5. Táto zmluva patrí medzi  povinne zverejňované zmluvy (vrátane j e j  dodatkov) podľa 

ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“). Zmluvné strany súhlasia 
so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov na webovej stránke 
www.bbsk.sk (centrálny register zmlúv BBSK) a v centrálnom registri zmlúv vedenom na 
Úrade vlády SR. 

6. Zmluvné strany sa podľa ustanovenia § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že 
táto zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení, a to dňa 01. 01. 2020.  

7. 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. 

 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici  
 
 
Prenajímateľ:    .................................................................................................................... 

                            Stredoslovenské múzeum  

                     PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea  
 
 
 
V Bratislave  
 
 
Nájomca:           ............................................................................................................. 

                             Kancelária prezidenta Slovenskej republiky   
     Mgr. Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidenta SR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bbsk.sk/
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