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Registračné číslo zmluvy v Centrálnom  

registri zmlúv SNM: SNM-HM-ZOV-2016/3632 

Evidenčné číslo zmluvy pre interné potreby 

SNM – Historického múzea: 24/2016 

 

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov  
uzatvorená v súlade s § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a 

v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a 

o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov a Výnosom MK SR č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných 

odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty  v platnom znení. 

 

Článok I. 

        Zmluvné strany 
Požičiavateľ:   Slovenské národné múzeum – Historické múzeum 

Právna forma:   štátna príspevková organizácia  
Slovenské národné múzeum - Historické múzeum 
osvedčuje právo na základe Rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Slovenského 

národného múzea č. MK 1062/2002-1 zo dňa 1. júla 2002 v znení rozhodnutia MK SR č. MK 1792/2002-1 zo dňa 23. 

decembra 2002, rozhodnutia MK SR č. MK-299/2004-1 zo dňa 25. marca 2004, rozhodnutia MK SR č.MK-3177/2006-

110/10859, zo dňa 6. júna 2006,rozhodnutia MK SR č. MK-5631/2006-110/21651 zo dňa 11. decembra 2006, rozhodnutia 

MK SR č. MK-1113/2011-10/3940 zo dňa 29. apríla 2011,rozhodnutia MK SR č. MK-2045/2014-110/10904 zo dňa 23. júna 

2014 a rozhodnutia MK SR č. MK-2766/2015-110/13882 zo dňa 9. októbra 2015 

 

Štatutárny zástupca:           Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM 

Sídlo:                      Vajanského nábr. 2, P. O. Box 13, 810 06 Bratislava 16 

Zástupca oprávnený konať  

vo veciach zmluvných:  Mgr. Peter Barta, riaditeľ SNM – Historického múzea 

Zodpovedný zamestnanec 

oprávnený konať vo 

veciach realizácie zmluvy: Mgr. Lenka Lubušká, PhD., Mgr. Tomáš Malečka 

Funkcia :   kurátorka/kustód 

IČO:     00164721 

DIČ:     20 206 030 68 

Kontakty:                                Tel. č.: +421 2 204 83 101; +421 2 204 83 114;  

e-mail: peter.barta@snm.sk     

(ďalej len “požičiavateľ”) 

a 

 

Vypožičiavateľ:  Dom kultúry v Seredi /Mestské múzeum v Seredi 

Sídlo:    Školská č. 1, 926 01 Sereď 

Právna forma:   rozpočtová organizácia zriadená mestom Sereď zriaďovacou listinou 

schválenou 13. decembra 2005 Mestským Zastupiteľstvom v Seredi 

pod číslom 137/2005. 

Štatutárny zástupca:  Mgr. František Čavojský, riaditeľ   
IČO:    31871798 

DIČ:     2021005965 

Zástupca oprávnený konať  

vo veciach zmluvných:  Mgr. František Čavojský 

Funkcia:   riaditeľ   

Zodpovedný zamestnanec 

oprávnený konať vo 

veciach realizácie zmluvy: Mária Diková 

Funkcia :   vedúca múzea 

Sídlo:    M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď 

Bankové spojenie:  VÚB banka, a.s. 

Číslo účtu v tvare (IBAN): SK7409000000005036688751 
Kontakty:   e-mail:muzeum@sered.sk;Tel.č.:+421 31 789 45 46  

    (ďalej len “vypožičiavateľ„) 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Požičiavateľ sa zaväzuje zapožičať bezodplatne vypožičiavateľovi na dočasné užívanie  zbierkové 

predmety (ďalej len “veci” alebo „predmet výpožičky“) zo zbierkového fondu Slovenského 

národného múzea – Historického múzea v Bratislave v počte 7 kusov, špecifikované v Prílohe č.1, 

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že veci sú spôsobilé na dočasné užívanie podľa článku III. tejto 

zmluvy. 

Článok III. 

Účel výpožičky 

1. Predmet výpožičky, špecifikovaný v čl. II. bode 1 a v prílohe č. 1 tejto zmluvy sa vypožičiava za 

účelom výstavným – Výstava: „História železnice v Seredi“ k 170. výročiu Konskej železnice 

v Uhorsku z Trnavy do Serede  (1846 – 2016) a 140. výročiu „Parnej“ železničnej trate  Trnava – Sereď - 

Galanta (1876 – 2016). 
2. Zmena účelu je neprípustná. 

Článok IV. 

Doba výpožičky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky na dobu určitú, ktorá začína plynúť odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 30. 06. 2017. 
2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť veci požičiavateľovi 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. tejto zmluvy 

do 14 dní od doručenia oznámenia o vrátení vecí. 

 

Článok V. 

Podmienky výpožičky 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje  predmet výpožičky užívať súlade s článkom II. až IV tejto zmluvy. 

2. Vypožičiavateľ je povinný: 

a) vykonať a zabezpečiť všestranné bezpečnostné opatrenia pri premiestňovaní a dočasnom 

odbornom umiestnení a sprístupňovaní tak, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu,  zámene, 

strate alebo odcudzeniu vecí, 

b) poistiť predmet zmluvy počas jeho transportu od požičiavateľa k vypožičiavateľovi a späť ako 

aj počas celej doby výpožičky podľa poistnej hodnoty určenej požičiavateľom, čo bude 

vypožičiavateľ deklarovať predložením certifikátu o poistení predmetu zmluvy (výpožičky). 

c) zabezpečiť optimálne klimatické, svetelné a bezpečnostné podmienky v priestore dočasného 

užívania vecí,  

d) zabezpečiť ochranu údajov, týkajúcich sa dočasného uloženia a manipulácie s vecou, 

e) zamedziť nedovolenej manipulácii s vecou neoprávnenými osobami, 

f) vrátiť veci bez konzervátorských, preparátorských a reštauračných zásahov, ak nebolo     

dohodnuté inak, 

g) oznámiť požičiavateľovi každú zmenu, ohrozenie, poškodenie alebo stratu  veci, 

h) v prípade, ak hrozí vznik škody, je povinný uskutočniť ihneď nevyhnutné opatrenia na 

zabránenie vzniku škôd, príp. ak ku škode došlo, zistiť, resp. objasniť príčinu poškodenia, 

pôvodcu a výšku vzniknutej škody, 

i) bez súhlasu požičiavateľa nesmie vypožičiavateľ zasahovať do celistvosti vypožičaných 

zbierkových predmetov. Týka sa to aj zarámovaných litografií a účastín, ktoré sú nalepené na 

podložke. 

3. Ak má vypožičiavateľ uzatvorenú všeobecnú poistnú zmluvu na svoj majetok, ktorej  poistné 

krytie zahŕňa aj  predmety kultúrnej hodnoty a zbierkové predmety vypožičané od iných 

právnických osôb a fyzických osôb, predloží požičiavateľovi kópiu tejto zmluvy. Ak sa toto 

poistné krytie nevzťahuje na poistenie počas transportu od požičiavateľa k vypožičiavateľovi 

a späť,  je vypožičiavateľ povinný osobitnou zmluvou poistiť veci počas transportu.  

4. Vypožičiavateľ zodpovedá požičiavateľovi za všetky vzniknuté škody (krádež, stratu, zničenie 

a za iné poškodenie veci), ktoré vznikli na veci počas doby výpožičky.  Ak dôjde k poškodeniu 

alebo znehodnoteniu predmetu výpožičky je vypožičiavateľ povinný uhradiť škodu. Náhrada 

škody pozostáva z nákladov na reštaurovanie a z príslušnej hodnoty veci uvedenej v Prílohe 

č. 1 tejto zmluvy a môže dosiahnuť maximálne výšku stanovenej poistnej sumy. V prípade straty, 

zničenia alebo odcudzenia predmetu podľa čl. I tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný uhradiť 

vzniknutú škodu v plnej výške. Poškodená vec ostáva majetkom požičiavateľa.  
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5. Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku plynú odovzdaním a 

prevzatím veci na základe potvrdenia Protokolu o odovzdaní a prevzatí zbierkových predmetov na 

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

zbierkových predmetov v Prílohe č. 2 a Prílohe č. 3, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

 

Článok VI. 

Osobitné ustanovenia 

1. Požičiavateľ je kedykoľvek oprávnený bez ujmy na svojich prípadných ďalších nárokoch voči  

vypožičiavateľovi vyžiadať si veci zo závažných dôvodov späť. 

Závažnými dôvodmi sú najmä : 

- každé porušenie povinností  vypožičiavateľa  vyplývajúce z tejto zmluvy, 

- každé ohrozenie alebo zanedbanie starostlivosti  vypožičiavateľa, 

- každé použitie v rozpore so zmluvou, najmä postúpenie vecí tretím osobám. 

2. Vypožičiavateľ znáša  náklady na predčasnú prepravu vecí späť požičiavateľovi v plnom rozsahu. 

3. Vypožičiavateľ prehlasuje, že zabezpečí priestory dočasného užívania predmetu výpožičky 

nasledovne: 

a) Exponáty v Mestskom múzeu budú bezpečne uložené v uzatvorených sklených vitrínach. 

b) Priestory celej budovy múzea sú napojené bezpečnostným systémom priamo na pult 

zabezpečenia ochrany Mestskej polície v Seredi. 

4. Všetky náklady súvisiace s prepravou predmetu výpožičky od požičiavateľa k vypožičiavateľovi 

a späť znáša v plnom rozsahu vypožičiavateľ. 

 

Článok VII. 

Všeobecné a záverečné ustanovenie 

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a 

ustanoveniami zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 

hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov, Výnosom MK SR č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach 

vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov 

kultúrnej hodnoty  v platnom znenia ďalšími ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR. 

2. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve, je požičiavateľ oprávnený výpožičku 

zrušiť s okamžitou platnosťou. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto 

zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, ak sa strany 

nedohodnú, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť riešenie sporu na príslušný súd na území 

SR.  

4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 

Úradu vlády Slovenskej republiky. 

5. Zmeniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy je možné len formou očíslovaných dodatkov. Táto 

zmluva vrátane jej dodatkov je platná len v písomnej forme a nadobudne platnosť  podpisom 

oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 

požičiavateľom v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády  Slovenskej republiky. 

6. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých požičiavateľ obdrží 3 

a vypožičiavateľ 2 vyhotovenia. 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády  

Slovenskej republiky. 

 

V Bratislave dňa .......................    V Seredi dňa ........................ 
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_____________________    ____________________________ 

           Príloha č. 1 

Zoznam 

 zbierkových predmetov SNM – HM k zmluve o výpožičke                                                                                          

zbierkových predmetov reg. č. SNM: SNM-HM-ZOV-2016/3632 (SNM-HM č. 24/2016)  

 
p. č. prírastkové 

číslo 

evidenčné    

číslo 

názov 

(meno a priezvisko 

autora, ak ide o dielo    

výtvarného umenia) 

fyzický stav Hodnota 

veci v € 

Náhľadová 

fotografia 

1. 1987/00582 S 78231 Československá pamätná medaila z 

lešteného razidla - Československo,  

100 Ks, 1982 Konská železnica 

dobrý 45,00 €  

2.  1997/00279 H 53240 Poštová známka SR: Technické 

pamiatky konská železnica z 

Bratislavy do Trnavy , 

15. 10.1996, ryt. M. Činovský 

dobrý 5,00 €  

3. 1992/00825 UH 3190 Železničný most Bratislava - Sereď, 

litografia 

dobrý 45,00 €  

4. 1942/06996 H 6448  

(HK 657 ) 

Účastiny spoločnosti stavajúcej 

železnicu Bratislava - Trnava na r. 

1867 - 1872,R - 18,5 x 23 cm 

Poškodené – 

prilepené na 

podložku, 

v strede 

predmetu 

diera 

a zatrhnutie na 

pravom okraji 

5,00 € 

 

5. 1961/01434 UH 3188 Litografia - Budova železničnej 

stanice Bratislava - Sereď, Dat. 

1.polovica 19. storočia,  

R - 47 x 36,5 cm 

dobrý 45,00 €  

6. 1961/01434 UH 3189 Litografia - Budova železničnej 

stanice v Trnave, Dat. 1.polovica  

19. storočia, R - 47 x 36,5 cm 

dobrý 45,00 €  

7. 1942/06805 H 22276 G, Požonsko-sereďská trasa, na 

počesť F. Zichy,42,2x33,5 cm 

dobrý 45,00 €  

 

 

 

 

 

 
 _____________________    ____________________________ 

Mgr. Peter Barta     Mgr. František Čavojský 

riaditeľ SNM – Historického múzea   riaditeľ Domu kultúry v Seredi 
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           Príloha č. 2 

 

P r o t o k o l 

o odovzdaní  a prevzatí zbierkových predmetov na dočasné užívanie 

podľa zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov 

reg. č. SNM: SNM-HM-ZOV-2016/3632 

(SNM-HM č. 24/2016) 

 

I. 

 

 

1. Požičiavateľ:    SNM – Historické múzeum 

     Bratislavský hrad 

     P.O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16  

    Zodpovedný zamestnanec  

    oprávnený konať vo veci realizácie: Mgr. Lenka Lubušká, PhD., Mgr. Tomáš Malečka 

    Funkcia:    kurátorka/kustód 

   (ďalej len „požičiavateľ“) 

 

 

 

2. Vypožičiavateľ:   Dom kultúry v Seredi /Mestské múzeum v Seredi 

     Školská č. 1, 926 01 Sereď/M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď 

 

     

    Zodpovedný zamestnanec    

    oprávnený konať vo veci realizácie: Mária Diková 

    Funkcia:  vedúca múzea 

  (ďalej len „vypožičiavateľ“) 

 

 

 

II. 

Stav zbierkových predmetov 
 

Požičiavateľ zbierkových predmetov odovzdáva a vypožičiavateľ zbierkových predmetov preberá 

zbierkové predmety podľa článku II. bodu 1 zmluvy, uvedené v Prílohe č.1 zmluvy v počte 

7 kusov v stave podľa Prílohy č. 1zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.  

 

 

V Bratislave dňa ........................... 

 

 

 

 

 

 

______________________     _________________________ 

Odovzdal        Prevzal                       
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Príloha č. 3 

 

 

P r o t o k o l 

o vrátení dočasne užívaných zbierkových predmetov 

 podľa zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov 

reg. č. SNM: SNM-HM-ZOV-2016/3632 

(SNM-HM č. 242016) 

 

I. 

 

 

 

1. Požičiavateľ:    SNM – Historické múzeum 

     Bratislavský hrad, P. O. BOX 13, 810 06   

     Bratislava 16 

Zodpovedný zamestnanec    

oprávnený konať vo veci realizácie: Mgr. Lenka Lubušká, PhD., Mgr. Tomáš Malečka 

Funkcia:    kurátorka/kustód 

     (ďalej len „vypožičiavateľ“) 

 

 

2. Vypožičiavateľ:   Dom kultúry v Seredi /Mestské múzeum v Seredi 

     Školská č. 1, 926 01 Sereď/M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď 

       

 

Zodpovedný zamestnanec  

oprávnený konať vo veci realizácie: Mária Diková 

Funkcia:  vedúca múzea 

   (ďalej len „požičiavateľ“) 

 

 

II. 

Stav zbierkových predmetov 

 

 

Vypožičiavateľ zbierkových predmetov odovzdáva a požičiavateľ zbierkových predmetov preberá 

zbierkové predmety podľa článku II. bodu 1 zmluvy, uvedené v Prílohe č.1 zmluvy v počte 

kusov..............v stave............................................................ 

 

 

 

V Bratislave dňa ........................... 

 

 

 

 

_________________________    ___________________________          

Odovzdal                                                                           Prevzal 

 

 

 


