
Zmluva o výpožičke  

č.  01/2022 
 

uzatvorená podľa § 659  Občianskeho zákonníka v  znení neskorších predpisov,  

§ 12 ods. 3 zákona č. 206/2009 Z. z. o  múzeách a  o galériách a  o ochrane predmetov kultúrnej 
hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v  znení 

zákona č. 38/2014 Z. z.  a  

čl. 31 ods. 3 Zásad hospodárenia s  majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z  júla 2014 v  znení 
dodatku č. 1 a 2  

 

medzi zmluvnými stranami: 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1. Požičiavateľ:    Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

Štatutárny orgán:   Mgr. Petronela Rágulová, PhD., riaditeľka  

Sídlo:     Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

     Ulica slovenských partizánov 1132/52,  

        017 01 Považská Bystrica  

Zástupca oprávnený konať 

vo veciach zmluvných:   Mgr. Petronela Rágulová, PhD. 

IČO:     34059041 

DIČ:     2021454237 

Telefón:    +421 42 432 37 24 

Zamestnanec oprávnený konať 

vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Jozef Mihálik 

Funkcia:    etnológ múzea  

Zriadenie: TSK je zriaďovateľom múzea od 1. 4. 2002. Úplné znenie 

Zriaďovacej listiny VM bolo schválené Zastupiteľstvom TSK 

uznesením č. 279/2007 zo dňa 27. júna 2007, evid. č.: 

TSK/2007/03318-4). 

 

( ďalej len „požičiavateľ“) 

2. Vypožičiavateľ:   Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici  

Sídlo:     Ulica slovenských partizánov 1132/52, 

 017 01 Považská Bystrica  

Zástupca oprávnený konať 

vo veciach zmluvných:  Mgr. Daniela Čižmárová     

Funkcia:    riaditeľka       

IČO:     34059067 

DIČ:     2021447142 

Zamestnanec oprávnený konať 

vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Dana Mahútová   

Funkcia:    manažér kultúry – tradičná ľudová kultúra, folklór, spev, tanec

          

    (ďalej len  „vypožičiavateľ ”) 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

 1.  Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov  zo zbierkového fondu  Vlastivedného  



      múzea v Považskej Bystrici v počte 74 ks z fondu etnológie podľa  Prílohy č. 1,  ktorá je   

      neoddeliteľnou  súčasťou tejto zmluvy.  

 

 2.  Zbierkové predmety sú nepoškodené a spôsobilé na dočasné užívanie podľa článku III. tejto  

      zmluvy.  

 

 

Článok III. 

Účel výpožičky 

 

1.  Zbierkové predmety sa vypožičiavajú za účelom: výstavným počas výstavy „Poklady  

      z truhlice – 700 rokov Marikovskej doliny“ v dňoch 01. 03. – 07. 06. 2022. 

2.  Zmena účelu je neprístupná. 

 

Článok IV. 

Doba výpožičky 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v trvaní od nadobudnutia účinnosti tejto  

     zmluvy do 01. marca 2022. 

2.  Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, vypožičiavateľ je povinný vrátiť zbierkové predmety  

     v posledný deň výpožičky. 

3.  V prípade záujmu o predĺženie výpožičky je vypožičiavateľ povinný preukázateľným spôsobom  

     (písomne alebo elektronicky) požiadať požičiavateľa o predĺženie výpožičky a to najneskôr 15  

     dní pred ukončením platnosti tejto zmluvy.  

4.  Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie zbierkových predmetov pred skončením  

     doby výpožičky, ak ich potrebuje pre svoje účely,  alebo ak ich vypožičiavateľ užíva v rozpore  

     s dohodnutým účelom  a podmienkami výpožičky. 

 

Článok V. 

Podmienky výpožičky 

 

1.  Vypožičiavateľ sa zaväzuje zbierkové predmety užívať v súlade s dohodnutým účelom a dobou  

      výpožičky.  

2.  Vypožičiavateľ je povinný: 

     a) vykonať bezpečnostné opatrenia pri prevoze a dočasnom umiestnení tak, aby nedošlo    

         k poškodeniu, zničeniu, zámene, strate alebo odcudzeniu zbierkových predmetov 

     b) vzniknuté škody bezodkladne oznámiť požičiavateľovi a výšku škody uhradiť v plnej výške 

     c) zabezpečiť primerané klimatické podmienky v priestore dočasného užívania zbierkových   

         predmetov 

     d) vrátiť predmety bez zásahu opravy alebo úpravy 

     e) predmety pri vystavovaní viditeľne označiť s nápisom „zo zbierok Vlastivedného múzea   

         v Považskej Bystrici“ 

     f) v prípade záujmu o fotografovanie vopred vyžiadať si súhlas požičiavateľa a dohodnúť s ním  

         podmienky použitia fotografického materiálu so zbierkami múzea.  

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

     a prevzatím zbierkových predmetov na základe Protokolu o odovzdaní zbierkových predmetov  

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

     zbierkových predmetov. 

 

Článok VI. 

Všeobecné a záverečné ustanovenie 

 

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

     ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č. 278/1993 Z. z. v úplnom    



     znení a ďalšími ustanoveniami príslušných právnych predpisov.  

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

     riešiť dohodou, v prípade nezhody podľa Zákona NR SR č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom  

     konaní v platnom znení. 

3.  Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísaním obidvomi  

     zmluvnými stranami.  

4.  Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenia pre požičiavateľa a 1 vyhotovenie 

      pre vypožičiavateľa. 

5.  Zmluva je povinne zverejniteľnou zmluvou a zmluvné strany súhlasia s jej zverejnením. 

6.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom  

      nasledujúcim po dni jej zverejnenia na  webovej stránke požičiavateľa.  

 

 

 

Miesto podpisu:      Miesto podpisu: 

Považská Bystrica      Považská Bystrica 

Dátum podpisu: 28. 02. 2022    Dátum podpisu: 28. 02. 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

.............................................       .............................................                                  

           požičiavateľ                             vypožičiavateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Zoznam zbierkových predmetov k Zmluve o výpožičke č.  01/2022  zo  dňa 01.03. 2022 

P. č.:    Predmet: Prírastkové číslo: Evidenčné číslo: 

Hrable drevené ozdobné                     74/2021                                                2520/E 

Lampa petrolejová                              181/2020                                              2246/E 

Fľaša sklenená vzorovaná                   63/2021                                                2509/E 

Tanier kameninový                             73/2021                                                2519/E 

Misa kameninová                                72/2021                                                2518/E 

Chomút 158/2020                                              2223/E 

Strúhadlo na drevenej doske                76/2021                                                2522/E 

Forma na bábovku                                182/2020                                              2247/E 

Sito s dreveným pretláčadlom              157/2020                                               2222/E1,2 

Kliešte drevené                                     159/2020                                               2224/E 

Ošatka slamená                                     66/2021                                                 2512/E 

Prútená ošatka                                       65/2021                                                 2511/E 

Kôš prútený na zemiaky                        82/2021                                                 2528/E 

Označovač roviny                                  77/2021                                                 2523/E 

Rešeto 175/2020                                               2240/E 

Hrniec hlinený                                       06/1985                                                 498/E 

Skrinka drevená na sv. sochu                165/2020                                                2230/E-SP 

Česák na čučoriedky                              156/2020                                                2221/E 

Džbán hlinený                                        179/2020                                                2244/E 

Miska hlinená                                         64/2021                                                  2510/E 

Čajník modrý                                          180/2020                                               2245/E 

Kríž nástenný                                          174/2020                                               2239/E-SP 

Sušič na atrament                                    68/2021                                                 2514/E 

Forma na maslo                                      160/2020                                                2225/E 

Forma na obuv                                        164/2020                                               2229/E1,2 

Merka na obilie                                       177/2020                                               2242/E 

Rukávce poškodené  221/1985 679/E 

Rukávce výšivka so zdvojeným 

kvetom 

220/1985 678/E 

Rukávce výšivka ruža 2x 219/1985 677/E 

Vzorkovník výšiviek 211/1985 669/E 

Šatka so strapcami 212/1985 670/E 

Sukňa biela 214/1985 672/E 

Zástera čierna 79/2021 2525/E 

Kabátik čierny 80/2021 2526/E 

„náscenka“ vyšívaná 412/2020 2475/E 

Nástenka vyšívaná 78/2021 2524/E 

Vlniak  87/2021 2533/E 

Šatka biela 81/2021 2527/E 

Fotografia kolorovaná 166/2020 2231/E 

Huňa súkenná ženská  101/1989 1033/E 

Rukávce vyšívané dievčenské 102/1989 1034/E 

Spínadlo alumíniové 1890 103/1989 1035/E 

Lajblík zo vzorkovanej látky 104/1989 1036/E 

“Gepel“ figurálna drevorezba 113/1981 127/E 

“Furman s vozom“ drevorezba 112/1981 126/E 



“Muž so stolicou na strúhanie 

šindľa“ 

110/1981 124/E 

“Oráč“ drevorezba 108/1981 122/E 

“Muž so žarnovom“ 109/1981 123/E 

“Vartáš“ drevorezba 111/1981 125/E 

“Pohonič so saňami“ 114/1981 128/E 

Rukávce  14/1985 506/E 

Rukávce sviatočného kroja 11/1985 503/E 

Rukávce  21/1985 513/E 

Rukávce vyšívané  163/1986 783/E 

Rukávce – tmavá výšivka 13/1985 505/E 

Zástera lister + stuha 17/1985 509/E1,2 

Čepiec  18/1985 510/E 

Čepiec, kráľovská koruna 162/1986 782/E 

Zástera (záponka) 55/2007 1818/E 

Šatka bordová  50/2007 1816/E 

Šatka biela s ružovo-modrým 

vzorom 

51/2007 1817/E 

Kapce  169/2020 2234/E1,2 

Krpce staré poškodené 175/1986 795/E1,2 

Krpce kolo roku 1920 105/1989 1037/E1,2 

Figúrka svätca, drevorezba 03/1985 01/SP 

“Sedliak z Marikovskej doliny“ 

figúrka z lipového dreva 

02/1984 64/Vu-E 

“Modliaca sa žena“ figúrka 

z lipového dreva 

03/1984 65/Vu-E 

“Sedliak v halene“ figúrka 

z lipového dreva 

01/1984 63/Vu-E 

Model strojného zariadenia mlyna 

z Dolnej Marikovej  

47/1988 943/E 

“Spodník“ zrebné plátno 15/1981 22/E 

Spodník plátno  114/1989 1046/E 

Spodník, zrebné plátno 37/1989 977/E 

Venček dievčenský 218/1985 676/E 

 

 

   

     


