ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
AÚ SAV č. 6/2021
uzatvorená podľa ust. § 659 a nasl.zákona č.40/1964 Zb. Obč. zákonníka v platnom
znení (ďalej len Občiansky zákonník)
Čl. I
Zmluvné strany
1. Požičiavateľ: ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV
Adresa (Sídlo) : Akademická 2, 949 21 Nitra
Štatutárny zástupca: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ AÚ SAV
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach zmluvných:
PhDr. Peter Bednár, CSc.
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach technických a realizačných:
Ing. Elena Blažová
Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

IBAN SK04 8180 0000 0070 0000 5591

IČO:

00166723

DIČ:

2021246656

IČ DPH:

SK 2021246656

Kontakty: E-mail: matej.ruttkay@savba.sk; peter.bednar@savba.sk
Tel. č.: +421 37 6943244; +421 37 6943245
2. Vypožičiavateľ: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM (ĎALEJ SNM)
osvedčuje právo konať na základe Rozhodnutia MK SR č. MK-4541/2017-110/15225 zo dňa
10. októbra 2017 o vydaní úplného znenia zriaďovacej listiny SNM zo dňa 10. októbra 2017
a Rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene a doplnení zriaďovacej
listiny Slovenského národného múzea číslo: MK-2493/2019-110/3868 zo dňa 14. 03. 2019
Právna forma: štátna príspevková organizácia
Adresa (Sídlo): Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava, P.O.BOX 13
Štatutárny zástupca: Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM
Organizačný útvar: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v Bratislave
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach zmluvných:
Mgr. Peter Bárta, riaditeľ SNM - Historického múzea v Bratislave so sídlom v Bratislave,
Bratislavský hrad, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Juraj Kucharík, kurátor
SNM-HM
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Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

IBAN SK57 8180 0000 0070 0024 3936/
IBAN SK38 8180 0000 0070 0047 7660

BIC:

SPSRSKBAXXX – Štátna pokladnica - banka

IČO:

00164721

DIČ:

2020603068

IČ DPH:

SK 2020603068

Kontakty: E-mail: peter.barta@snm.sk; juraj.kucharik@snm.sk
Tel. č.: +421 2 204 83 101; +421 2 204 83 104

Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je:
a) výpožička predmetov podľa prílohy z fondu archeologických nálezov
Archeologického ústavu SAV
b) poskytnutie fotografií zapožičaných predmetov výlučne za účelom ich
publikovania v katalógu k výstave s názvom: „Rimania a Slovensko“ a za
účelom propagácie výstavy
2. Predmet zmluvy je nepoškodený a spôsobilý na dočasné užívanie pre účel podľa čl. III
tejto zmluvy.
Čl. III
Účel výpožičky
1. Predmety sa požičiavajú na výstavu „Rimania a Slovensko“, s miestom realizácie:
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v Bratislave– Rytierska sála
Bratislavského hradu - Bratislava, konanej v termíne: od 02. 12. 2021 do 30. 06.
2022.
2. Zmena účelu výpožičky je neprípustná.
Čl. IV
Doba výpožičky
1. Doba výpožičky predmetov uvedených v zozname pod číslami 1-2 a 4-153 je odo dňa
účinnosti tejto zmluvy do 15. 07. 2022.
2. Doba výpožičky originálu predmetu č. 3 (pr. č. AÚ 70000_ EčK AU 944 Slonovinovej
pyxidy z Čiernych Kľačian) je odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 12. 01. 2022.
3. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet zmluvy najneskôr v posledný deň
výpožičky.
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4. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve, je požičiavateľ oprávnený
výpožičku odstúpiť od zmluvy Odôvodnené odstúpenie nadobúda účinnosť dňom
doručenia oznámenia o odstúpení vypožičiavateľovi.
5. Požičiavateľ je kedykoľvek oprávnený pri existencii dôležitých dôvodov bez ujmy
svojich ďalších možných požiadaviek voči vypožičiavateľovi, požadovať späť
výpožičky. Je to najmä:
- každé porušenie záväzku uvedeného v tejto zmluve vypožičiavateľom,
- každé ohrozenie v rozpore so zmluvou, ako aj zanedbanie príslušnej starostlivosti,
- každé použitie v rozpore so zmluvou, najmä postúpenie predmetu výpožičky tretej
osobe,
- nevyhnutná potreba požičiavateľa na predmet výpožičky pre vlastné účely, bez
zbytočného odkladu.
6. Vypožičiavateľ nemá v prípade predčasného spätného vyžiadania nárok na náhradu
akýchkoľvek nákladov.
Čl. V
Podmienky zmluvy
Vypožičiavateľ sa zaväzuje:
1. Predmet zmluvy užívať v súlade s čl. III a IV tejto zmluvy.
2. V publikovaných a výstavných materiáloch o zapožičaných predmetoch bude vždy
uvádzať zdroj – Archeologický ústav SAV a príslušná citácia literatúry podľa
zoznamu predmetov.
3. Vypožičiavateľ je povinný poistiť výpožičky na dobu výpožičného vzťahu vrátane
transportu (dovozu a odvozu) proti všetkým rizikám a ručiť za také škody, ktoré
vznikli na výpožičkách uvedenom časovom období. Je prípustné že počas
prepravy zásielka bude poistená transportnou firmou vybranou vypožičiavateľom.
4. Pri uzatvorení poistenia vychádza vypožičiavateľ z najvyššej poistnej sumy
(odhadovaná hodnota) požičiavateľa, ktorá nesmie byť pri uzatvorení poistky
nižšia ako platná hodnota. Z poistnej zmluvy musí vyplynúť, že požičiavateľ je
výhradným splnomocnencom možných plnení poistného. S uvedenými poistnými
sumami treba narábať prísne dôverne.
5. Celková poistná hodnota požičaných nálezov činí sumu 352.590,-€ (slovami:
tristopäťdesiatdvatisícpäťstodeväťdesiat Euro). Poistná hodnota jednotlivých
požičaných predmetov je uvedená v prílohe 1 ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.
6. Vypožičiavateľ je povinný neodkladne oznámiť požičiavateľovi každé poškodenie
alebo aj ohrozenie, stratu a všetky ostatné výpožičiek sa týkajúce relevantné
okolnosti. V prípade hroziacej alebo už vzniknutej škody je povinný okamžite
podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia na zastavenie škody, resp. pokiaľ sa už
škoda udiala, objasniť príčiny škody, zistiť škodcu a zachovanie nárokov na
náhradu.
7. Pri poškodení výpožičiek vypožičiavateľ uhradí na účet požičiavateľa sumu, ktorú
požičiavateľ jednostranne určí, ktorá pozostáva z nákladov na reštaurovanie
a zodpovedajúcej straty hodnoty. Pri strate, zničení a pod. treba uhradiť
odškodnenie v plnej výške najvyššej poistnej sumy. V prípade trvalého
a neodstrániteľného poškodenia poškodený predmet aj po nahradení škody zostáva
v správe požičiavateľa.
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8. Vypožičiavateľ sa zaväzuje poskytnúť požičiavateľovi bezplatne a bez výzvy
minimálne 5 výtlačkov všetkých vydaných publikácií o výstave, vrátane katalógov
výstavy, a to najneskôr do 1 mesiaca po ich vydaní.
9. Miestom odovzdania vypožičiavaných nálezov bude sídlo požičiavateľa,
Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra, pracovisko Dobšinského
ul. 6.
10. Plánované predĺženie výstavy treba oznámiť písomne požičiavateľovi minimálne 3
týždne pred pôvodne plánovaným koncom výstavy. Požičiavateľ nie je povinný
predĺžiť dobu vypožičania. Pokiaľ požičiavateľ súhlasí s predĺžením doby
vypožičania, je vypožičiavateľ povinný na svoje náklady sa postarať
o zodpovedajúce predĺženie poistnej ochrany a včas sprostredkovať v prospech
požičiavateľa vystavené prehlásenie o poistení, a to tak, aby toto bolo najneskôr
týždeň pred uplynutím pôvodnej doby vypožičania u požičiavateľa.
11. Zmluvný vzťah možno ukončiť aj dohodou zmluvných strán s tým, že jej súčasťou
bude aj vysporiadanie práv a povinností zmluvných strán.
Čl. VI
Všeobecné ustanovenia
1. Požičiavateľ touto zmluvou udeľuje vypožičiavateľovi súhlas s reprodukovaním
vypožičaných predmetov, ktoré sú bližšie vyšpecifikované v Prílohe č. 1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy iba za účelom ich publikovania v katalógu
k výstave s názvom: „Rimania a Slovensko“ a za účelom propagácie výstavy.
2. Požičiavateľ udeľuje súhlas bezodplatne.
3. V prípade, keď predmety odfotografuje požičiavateľ z titulu osobitej potreby SNM
- Archeologický ústav SAV, SNM-HM v Bratislave uhradí požičiavateľovi za
jednu fotografiu sumu maximálne vo výške 0,00 €, prevodom na bankový účet,
uvedený v špecifikácii požičiavateľa v záhlaví tejto zmluvy.
4. Písomnosti v súvislosti s touto zmluvou sa doručujú na adresy zmluvných strán
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej
osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku
alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si
adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného
doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj
vtedy ak sa adresát o tom nedozvie.
5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 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 a zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších
predpisov.
6. Požičiavateľ udeľuje súhlas s reprodukovaním vypožičaných predmetov a ich
uverejnením v akejkoľvek podobe. na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu tejto
zmluvy a v územne neobmedzenom rozsahu. Vypožičiavateľ je povinný pri
prezentácii a reprodukovaní predmetu výpožičky uviesť, že vypožičané predmety
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sú zapožičané z Archeologického ústavu SAV, v znení : Archeologický ústav
SAV.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vzniknuté spory v súvislosti s touto zmluvou
budú riešiť mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomných rokovaní a dohôd.
Ak v súvislosti s touto zmluvou dôjde medzi zmluvnými stranami k vzniku
súdneho sporu, je daná príslušnosť súdu Slovenskej republiky podľa pravidiel
ustanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.
8. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomne formou očíslovaných dodatkov,
ktoré nadobudnú platnosť podpisom oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.
9. Zmluva a jej príloha sú vyhotovené v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre
Archeologický ústav SAV a dve SNM.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
SR, v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha so zoznamom vypožičaných
archeologických nálezov.
V Nitre, dňa. ............

V Bratislave ..........

Požičiavateľ
Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Archeologický ústav SAV
riaditeľ

Vypožičiavateľ
Mgr. Peter Barta
SNM – Historické múzeum v Bratislave
riaditeľ
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