
 

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 
  č. 13/2011 

 
uzatvorená podľa ust. § 659 a nasl. Zák.č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov  v súlade s § 
12 ods.3  zák..č. 206/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,( ďalej len „zmluva“ )      
             
 
Zmluvné strany: 
 
Požičiavateľ ::   Múzeum mesta Bratislavy 
Štatutárny zástupca:                      PhDr. Peter Hyross     
Sídlo:                                          Radničná 1, 815 18 Bratislava   
Zástupca oprávnený konať  
vo veciach zmluvných: 
Zodpovedný zamestnanec vo 
veciach realizácie zmluvy:  PhDr. Elena Kurincová 
Bankové spojenie:                          
Číslo účtu:                                   
IČO:     00179 744 
DIČ:      2020801761  
Kontakty:     

  
  (ďalej len “požičiavateľ ”) 

 
 
 
 
Vypožičiavateľ :   Mestská časť Bratislava Dúbravka 
Štatutárny zástupca:   Ing. Ján Sandtner, starosta 
Sídlo:     Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
Zástupca oprávnený konať  
vo veciach zmluvných: 
Zodpovedný zamestnanec vo 
veciach realizácie zmluvy:  JUDr. Izabela Rosíková 
IČO:     603 406    
DIČ:     2020919120 
Bankové spojenie:       
Číslo účtu:     
Kontakty:       
                                                
                (ďalej len “ vypožičiavateľ“ ) 

 
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Požičiavateľ sa zaväzuje prenechať bezplatne  na dočasné užívanie  zbierkové predmety, 

uvedené v osobitnej prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
2. Zmluvné strany prehlasujú, že veci sú nepoškodené a  spôsobilé na riadne dočasné užívanie 

podľa článku II. tejto zmluvy. 
 

 
 



 
Článok II. 

Účel výpožičky 
 

1.  Predmety , vyšpecifikované v Čl. I, bod 1 tejto zmluvy  sa vypožičiavajú za účelom:  
„Výstava z histórie mestskej časti Bratislava – Dúbravka“. 

2. Zmena účelu je neprípustná. 
 
 

Článok III. 
Doba výpožičky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 01.04.2011 do 30.4.2013. 
2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmety najneskôr v posledný deň výpožičky. 
3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetov  pred skončením doby 

výpožičky, ak ich potrebuje pre svoje účely alebo ak ich vypožičiavateľ užíva v rozpore 
s bodom 1. článku II. a článkom IV. tejto zmluvy do 14 dní od doručenia oznámenia o vrátení 
predmetov. 

 
 

Článok IV. 
Podmienky výpožičky 

 
1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje  predmet užívať v 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 predmetov, 

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

c) zabezpečiť ochranu údajov, týkajúcich sa dočasného uloženia a manipulácie s predmetmi, 
d) zamedziť nedovolenej manipulácii s predmetmi, 

        c)  vrátiť predmety bez konzervátorských, preparátorských a reštauračných zásahov, ak 
nebolo  dohodnuté inak, 

        d)  oznámiť požičiavateľovi každú zmenu, ohrozenie, poškodenie alebo stratu  predmetu, 
        e) 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. 

3. Vypožičiavateľ zodpovedá požičiavateľovi za všetky  vzniknuté škody ( krádež, stratu, 
zničenie a za iné poškodenie veci ), ktoré vznikli na predmete počas doby výpožičky.  Ak 
dôjde k poškodeniu alebo znehodnoteniu  predmetu výpožičky podľa čl.I tejto zmluvy, je 
vypožičiavateľ povinný uhradiť škodu v rozsahu určenom požičiavateľom. Náhrada škody 
pozostáva z nákladov na reštaurovanie a z príslušnej hodnoty  veci a môže dosiahnuť 
maximálne výšku určenú v poistnej zmluve, t.j. 1.907,-€ (jedentisícdeväťstosedem eur). 
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.  

4. Požičiavateľ  odstupuje práva na reprodukovanie obrázkov predmetov za účelom publikovania 
v katalógu výstavy ako aj jej propagačných materiáloch. Všetky ďalšie požiadavky týkajúce sa 
obrazovej dokumentácie predmetov, ich uverejňovania  vo filme, v televízii, v tlači na iné 
účely ako na propagáciu výstavy je možné len s vopred udeleným písomným súhlasom 
požičiavateľa. Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť, aby sa žiadne  reprodukcie vecí 
nevyhotovovali  treťou osobou na komerčný účel. 

 
 



 
5. Vypožičiavateľ je povinný  pri prezentácii predmetov uviesť, že pochádzajú zo zbierok Múzea 

mesta Bratislavy. 
6. Všetky náklady, výdavky a poplatky spojené so vznikom a realizáciou tejto zmluvy hradí 

vypožičiavateľ. 
7. Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa podľa bodu 1 až 7 tohto článku plynú odovzdaním a 

prevzatím predmetu 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 , ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

              
 

Článok V. 
Osobitné ustanovenia 

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

vypožičiavateľovi vyžiadať si predmet 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 prenajímateľovi v plnom 
rozsahu. 

 
Článok VI. 

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

ustanoveniami zák.č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č.206/2009 Z.z. 
v znení neskorších predpisov a ďalšími ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR. 

2. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve , je vypožičiavateľ 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, že sa 
nepodarí nájsť v danom spore vyhovujúce riešenie, zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že 
budú vzájomný spor riešiť v súlade so zák.č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. Zmeniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy je možné len formou očíslovaných písomných 
dodatkov k tejto zmluve, ktoré nadobudnú platnosť  podpisom oprávnených zástupcov oboch 
zmluvných strán. 

5. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 
strana dostane jedno vyhotovenie. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
1.4.2011. 

 
 
 
V     Bratislave, dňa 
 
 
 
 
  ............................................                                                            .............................................. 
        PhDr. Peter Hyross   v.r.               Ing. Ján Sandtner, starosta  v.r. 
          za požičiavateľa               za vypožičiavateľa 
                      

 



Príloha 
K Zmluve o výpožičke č. 13/2011 

Zbierkový predmet – stav:                                                                       Evid. číslo             Poistná suma            
  1. Šatka, kašmír, čierny podklad, kvetovaná, stav dobrý                       E-01157                     20,- € 
  2. Sukňa detská, modrý satén, stav dobrý                                              E-01385/001              20,- € 
  3. Zástera detská, biely váper, zámiky, stav dobrý                                E-01385/002              20,- € 
  4. Rubáš, konope, červenobiela výšivka, stav dobrý                             E-01399                     30,- € 
  5. Košeľa mužská, biela výšivka, stav dobrý                                         E-01404                     25,- € 
  6. Jupka ženská, etamín bielo-čierny, stav dobrý                                   E-01408                     18,- € 
  7. Plachta kútna, biela, výšivka, stav dobrý                                            E-01410                   260,- € 
  8. Košeľa mužská, konope, stav dobrý                                                   E-01412                     25,- € 
  9. Jupka ženská, plátno, modro-biele prúžky, stav dobrý                       E-01416                     18,- € 
10. Sukňa, váper biely, fialovo-žlté kvety, stav dobrý                              E-01971                     25,- € 
11. Sukňa pracovná, modrotlač, stav dobrý                                              E-02479                     25,- € 
12. Stuha, biela, kvetinový vzor, stav dobrý                                             E-02985/001               4,- € 
13. Stuha, biela kvetinový vzor, stav dobrý                                              E-02985/003               4,- € 
14. Rubáš, konope, vyšívaný, stav dobrý                                                  E-03025                     40,- € 
15. Textília kuchynská, biela, čierna výšivka, Moj drahý..., stav dobrý   E-03119                     20,- € 
16. Dečka, strapce, červená výšivka, Kdo jednou v žití..., stav dobrý      E-03122                     20,- € 
17. Dečka, strapce, čierna výšivka, Očičky hviezdičky..., stav dobrý       E-03123                     20,- € 
18. Textília nástenná, biela, čierna výšivka, Poďže dievča.., stav dobrý   E-03124                     20,- € 
19. Uterák, biely, kvetinová výšivka, Jarní kvítí blaží..., stav dobrý........ E-03126                     20,- € 
20. Dečka, vyšívaná, Dobré jitro, stav dobrý                                             E-03193                     10,- € 
21. Dečka, vyšívaná, Dobrou noc, stav dobrý                                            E-03194                     10,- € 
22. Živôtik ženský, satén modrý, zlatý kvetinový vzor, stav dobrý           E-03217                     20,- € 
23. Zástera ženská, satén, čierna, stav dobrý                                              E-03343                     20,- € 
24. Sukňa dievčenská, spodná, stav dobrý                                                  E-03406/001              20,- € 
25. Šatka dievčenská, kašmír, kvetinový vzor, strapce, stav dobrý            E-03406/002              20,- € 
26. Zástera ženská, kašmír modrý, dierková výšivka, stav dobrý              E-03981                      25,- € 
27. Golier, tyl biely, paličkovaná čipka, stav dobrý                                   E-04023                      20,- € 
28. Golier, tyl biely, čipka, stav dobrý                                                        E-04167                     20,- € 
29. Plachta kútna, konope, biela čipka, červená výšivka, stav dobrý         E-04182                   260,- € 
30. Rukávce, váper biely, stav dobrý                                                          E-04324                      70,- € 
31. Šatka, váper biely, gatrová výšivka, srdcový motív, stav dobrý          E-04328                      40,- € 
32. Šatka ženská, károvaná, stav dobrý                                                      E-04339                      10,- € 
33. Nohavice, konope, ažúra., stav dobrý                                                   E-04343/002               25,- € 
34. Kožuch mužský, biely, výšivka zeleno-modrá, stav dobrý                   E-04486                   300,- € 
35. Jupka, kávová farba, kvietky, biela čipka, ružová stuha, stav dobrý    E-04746                      18,- € 
36. Vreckovka do nohavíc, váper biely, dierková výšivka, stav dobrý       E-04808                     20,- € 
37. Živôtik mužský, modrý, 16 skl. gombíkov, zúbkovanie, stav dobrý    E-05205                     25,- € 
38. Hrnček, porcelán biely, ruža, kvietky, mierne poškodený                    E-04347                       4,- € 
39. Hrnček, porcelán, červený kvet, mierne poškodený                             E-04348                        4,- € 
40. Hrnček, porcelán, zelené a žlté pásiky, baňatý tvar, stav dobrý           E-04351                        4,- € 
41. Hrnček, porcelán, halúzka s modrými kvetmi, mierne poškodený       E-04352                        4,- € 
42. Pohár, sklo, kvetinový dekor, Na památku, stav dobrý                        E-04353                        4,- € 
43. Cepy, drevo, kožená ohlávka, stav dobrý                                             E-02980                      20,- € 
44. Nádoba, smalt biely, kvetinový dekor, vrchnák, mierne poškodený    E-04346                      10,- € 
45. Golier, tyl biely, čipka, stav dobrý                                                        E-00511/004               20,- € 
46. Zástera, satén modrý, továrenská čipka, stav dobrý                              E-02882                      20,- € 
47. Karafa s vrchnákom, sklo, stav dobrý                                                   E-01337                      30,- € 
48. Džbán, červený pás, farebný kvetinový dekor, stav dobrý                   E-01917                       25,- € 
49. Fľaša, sklo číre, brúsené lístky, 2 dcl, stav dobrý                                 E-03388                       30,- € 
50. Misa, porcelán biely, halúzky s čerešňami po odvode, stav dobrý       E-04354                       18,- € 
51. Džbán keramický, baňatý tvar, modrý rastlinný dekor, stav dobrý      E-04980                       20,- € 
52. Pohár na víno,sklo číre, mierne kónický tvar, stav dobrý                     E-05066                       10,- € 
53. Pohár,skklo číre, kónický tvar, stav dobrý                                            E-05082                         7,- € 
54. Fľaša, sklo číre, stav dobrý                                                                    E-05115                       20,- € 
55. Čižmy mužské, hovädzia koža, tvrdá sára, stav dobrý                          E-04801                       30,- € 
56. Klobúk mužský, čierny filc, mäkké dienko, mäkká strieška, stav dobrý      b. č.                      10,- € 
57. Knižka modlitebná, čierna tvrdá papierová väzba, „Kath. Egyházi Émlek...“, vyd. Satampay  
      János Esztergom, po r. 1904, stav dobrý                                               U-09909                      20,- € 
58. Spevník – Egyházi Nép-Énektár (Markos, Csismadia), lustrácie, tlač Stamfel Pozsony – Budapest,                  
      stav dobrý,                                                                                              U-10030                      20,- € 
59. Tlač- pamiatka na 1. sv. prijímanie, Zdenka Hobzová, 21. 5. 1936 v Bratislave u Saleziánov, v ráme, 
      stav dobrý                                                                                               U-09910                      10,- € 
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