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ZMLUVA 

O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY 
č. 2/2022 

uzatvorená podľa ust.$659 Občianskeho zákonníka a násl. Zákona č. 40/19647b. v znení neskorších 

predpisov v súlade s ust. $ 12 odst. 3 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane 

predmetov kultúrnej hodnoty a v znení neskorších predpisov a ust. $ 13 odst. Z písm. b) výnosu MK SR č. 

MK - 2544/2015 - 110/11648 v platnom znení, zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v platnom 

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

1. Požičiavateľ: 

Štatutárny zástupca: 
Adresa: 

IČO: 
DIČ: 
Právna forma: 

Zriaďovateľ: 

Číslo účtu: 
Zamestnanec oprávnený konať vo veci 

výpožičky: 

Funkcia: 

a 

2. Vypožičiavateľ: 

Štatutárny zástupca: 
Adresa: 

IČO: 
DIČ: 
IBAN: 

Zamestnanec oprávnený konať vo veci 

výpožičky: 

Funkcia: 

predpisov 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Ponitrianske múzeum v Nitre 

Mgr. Patrícia Žáčiková 
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra 
36102652 

2021431973 

Rozpočtová organizácia 

Nitriansky samosprávny kraj 

SK 55 8180 0000 0070 0031 1193 

PhDr. Jaroslava Ruttkayová 

archeológ 

Archeologický ústav SAV, v.v.i. 

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. 

Akademická 2, 949 21 Nitra 

00166723 
2021246656 
SK12 8180 0000 0070 0066 8539 

Mgr. Magdaléna Habánová 

odborná pracovníčka 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je výpožička predmetov kultúrnej hodnoty zapožičaných Archeologickým 

ústavom SAV, v.v.i. na expozičné účely do Ponitrianskeho múzea v Nitre podľa Prílohy č. 1, ktorá 

je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Zapožičiavané predmety kultúrnej hodnoty, ktoré sú predmetom zmluvy sú nepoškodené 

a spôsobilé na dočasné užívanie pre účel podľa Článku III. tejto zmluvy. 

Ň Článok III. 
Účel výpožičky 

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

účelom dokumentácie a analýzy predmetov.
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Článok IV. 
Doba výpožičky 

Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky od 26. 4. 2022 do 06.05.2022. 

Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet zmluvy v posledný deň výpožičky. 

Článok V. 
Podmienky výpožičky 

Vypožičiavateľ sa zaväzuje: 

1. 

2. 

Predmet zmluvy užívať v súlade s Článkom III. a IV. tejto zmluvy. 

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

užívania vecí, zabezpečiť ochranu údajov, týkajúcich sa dočasného uloženia a manipulácie s 

vecou, 
c) zamedziť nedovolenej manipulácii s vecou neoprávnenými osobami, 

d) vrátiť veci bez konzervátorských a reštaurátorských zásahov, ak nebolo dohodnuté inak, 

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

f) 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. 

Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku plynú odovzdaním a 

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

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

dočasne užívaných predmetov kultúrnej hodnoty v Prílohe č. 2 a v Prílohe č. 3, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

Článok VI. 
Osobitné ustanovenia 

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. 

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

Všetky náklady súvisiace s prepravou predmetu výpožičky od požičiavateľa k vypožičiavateľovi a 

späť znáša v plnom rozsahu vypožičiavateľ. 

Článok VII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené vtejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalšími ustanoveniami príslušných 

právnych predpisov. 

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

zrušiť s okamžitou platnosťou. 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy sa budú 

riešiť podľa Zákona NR SR č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť jeden deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR. 

Spracúvanie osobných údajov vrámci tejto zmluvy sa vykonáva vrežime podľa Článku 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) 
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a ust. $34 zákona č. 18/2018 Z.z. oochrane osobných údajov ao zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „Zákon“). 

6. Zmeny tejto zmluvy sú možné len písomnou formou očíslovaných dodatkov. 

7. Zmluva je vyhotovená v4 rovnopisoch, z ktorých požičiavateľ obdrží 2 avypožičiavateľ 2 

vyhotovenia. 

Prílohy zmluvy: 

Príloha č. 1- Zoznam predmetov kultúrnej hodnoty 

Príloha č. 2 - Protokol o odovzdaní predmetov kultúrnej hodnoty 

Príloha č. 3 - Protokol o vrátení predmetov kultúrnej hodnoty 

Príloha č. 4 - Fotodokumentácia 

V Nitre. VNiItre 

V 

laliňeď. Žáčiková doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. 

riaditeľka riaditeľ 

Ponitrianskeho múzea v Nitre Archeologického ústavu SAV, v.v.i.
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Príloha č. 1 

ZOZNAM PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY 

Tento zoznam je neoddeliteľnou súčasťou 

Zmluvy o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č. 2/2022: 

Por.č. [Prír.č./Evid.č. Názov predmetu Počet ks Lokalita Poznámka 
1. 072/65 Guľovitá miska, hnedá 1 Nitra, Priemysel. ul. 

2. 072/65 Vázov. nádoba zdobená, hnedá 1 Nitra, Priemysel. ul. IAÚ, hr. 25 

3. 236/64 Misov. nádoba s aplikáciou, sivá [1 Nitra, Priemysel. ul. IAÚ, hr. 4 

4. 229/61 Vázov. nádoba s výčnel, hnedá 1 Milanovce IAÚ, zber 

5. Dvojuchá šálka 1 Branč IAÚ, hr. 208 

Spolu: 5 kusov predmetov 

„A 
Nrer-Patrícia Žáčiková doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. 

riaditeľka riaditeľ 

Ponitrianskeho múzea v Nitre Archeologického ústavu SAV, v.v.j. 

 


