
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 

 č.  06/2021                
 

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  
vrátane dodatkov  

Zmluvné strany 
 
Požičiavateľ:             Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

Sídlo:   Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica 

IČO:   34059041 

DIČ:                             2021454237 

V zastúpení:                 Mgr. Petronela Rágulová, PhD., riaditeľka 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   

Zamestnanec oprávnený konať 

vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Jozef Mihálik 

Funkcia:  etnológ 

Zriadenie:                  Príspevková organizácia Trenčianskeho samosprávneho kraja (zriadená 

TSK  rozhodnutím č. TSK/2007/03318-4 zo dňa 28. júna  2007  

Zriaďovacia listina) 
 

(ďalej len „požičiavateľ“) 

 

a 

 

Vypožičiavateľ:           Považské múzeum 

Sídlo:                            Topoľová č. 1, 010 03 Žilina 

IČO:                              36145173 

DIČ:                              2021426110  

V zastúpení:                  Mgr. Michal Jurecký, riaditeľ 

Bankové spojenie:        Štátna pokladnica   

Číslo účtu:                     

Zamestnanec oprávnený konať 

vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Adriana Bárdyová 

Funkcia:    etnológ 

(ďalej len „vypožičiavateľ“) 

 

 

Čl. I Predmet zmluvy 
 

1.  Predmetom zmluvy je výpožička 17 ks zbierkových a nezbierkových predmetov – betlehemy 

zo zbierkového fondu požičiavateľa: 



  a) betlehem prútený (pr.č. 154/2020, ev.č. 2219/E) 10 kusov postavičiek 

  b) betlehem prútený (pr.č. 221/2006, ev.č. 1718/E-16) 

  c) betlehem (elektrický) (pr.č. 689/2009, ev.č. 2117/E) 53 kusov postavičiek 

  d) betlehem drôtený (pr.č. 79/2001, ev.č. 128/VU-E) 

  e) betlehem šúpoľový (347/2002, ev.č. 1320/E) 

  f) betlehem v pštrosom vajci (pr.č. 349/2002, ev.č. 1322/E) 

            g) betlehem keramický (pr.č. 351/2009 – 360/2009, ev.č. 304/VU-E - 313/VU-E) 10ks 

            h) betlehem šúpoľový (od Antónie Dvorščíkovej bez čísla) 

            i) betlehem šúpoľový (od Antónie Dvorščíkovej bez čísla) 

            j) betlehem sádrový (bez čísla) 

            k) betlehem keramický na sviečku (bez čísla) 

            l) 4 ks malých betlehemov pravdepodobne z hmoty polyresin (bez čísla) 

           m) betlehem – 6 ks samostatných postáv (bez čísla) 

            n) traja králi (sklo – bez čísla) 

 Fotodokumentácia jednotlivých zbierkových predmetov tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto 

zmluvy. 

2.  Predmet zmluvy ako celok i jeho jednotlivé časti je nepoškodený a spôsobilý na dočasné 

užívanie na účel uvedený v čl. II tejto zmluvy.  

3. Požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi predmet zmluvy osobne na základe písomného 

protokolu zodpovedných osôb. 

 

 

Čl. II Účel výpožičky 
 

1.  Zbierkové predmety sa vypožičiavajú za účelom: výstavným.  

Názov výstavy: POĎME VŠETCI DO BETLEHEMA     

Termín výstavy: 25.11. 2021 – 02.02. 2022   

Kurátor výstavy: Mgr. Adriana Bárdyová  

Miesto výstavy: Sobášny palác v Bytči   

2.  Zmena účelu výpožičky je neprístupná. 

 
 

Čl. III Doba výpožičky 
 

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

zmluvy do 09.02.2022.  

2. V prípade záujmu o predĺženie výpožičky je vypožičiavateľ povinný preukázateľným 

spôsobom (písomne alebo e-mailom) požiadať požičiavateľa o predĺženie výpožičky, a to 

najneskôr 30 dní pred ukončením platnosti tejto zmluvy. 

3.  V prípade, ak nedôjde k predĺženiu výpožičnej zmluvy sa vypožičiavateľ zaväzuje predmet 

zmluvy vrátiť najneskôr v posledný deň výpožičky. 

4.   Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu zmluvy pred skončením doby 

výpožičky, ak zbierkové predmety alebo ich časť potrebuje pre svoje účely, alebo ho 

vypožičiavateľ užíva v rozpore s čl. II a čl. IV tejto zmluvy. Ak tomu nebránia závažné dôvody, 

je vypožičiavateľ povinný predmet zmluvy vrátiť, a to bez zbytočného odkladu. 

Čl. IV Podmienky výpožičky 
 

Vypožičiavateľ sa zaväzuje: 



a) predmet zmluvy užívať v súlade s čl. II bod 1. tejto zmluvy, 

b) vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene, poškodeniu 

alebo zničeniu predmetu zmluvy, 

c) predmet zmluvy označiť štítkom s nápisom „Zo zbierok Vlastivedného múzea v Považskej 

Bystrici“, 

d) vrátiť predmet zmluvy bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak, 

e) vzniknuté škody pri užívaní predmetu zmluvy uhradiť v plnom rozsahu. 

f) Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa podľa bodov tohto článku plynú odovzdaním 

a prevzatím zbierkových predmetov na základe potvrdenia Protokolu o odovzdaní   

zbierkových predmetov na dočasné užívanie a končia vrátením na základe potvrdenia 

Protokolu o vrátení dočasne užívaných zbierkových predmetov. 
 

Čl. V Záverečné ustanovenia 
 

1.   Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy sú určené pre 

požičiavateľa a jeden pre vypožičiavateľa. 

2.   Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len písomnou formou, so súhlasom oboch zmluvných 

strán. 

3.   Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka, zákona č. 206/2009 Z. z. a ostatnými právnymi predpismi. 

4.    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. 

5.   Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie 

v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu 

rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

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

7.   Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 

požičiavateľa. 

 

 

 

Podpisy zmluvných strán 
 

V Považskej Bystrici dňa 19. 11. 2021                  V Žiline dňa 22.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

    Požičiavateľ                                                                       Vypožičiavateľ                                      

      Mgr. Petronela Rágulová, PhD.                                                  Mgr. Michal Jurecký 

                    riaditeľka                                                                                  riaditeľ  

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  Fotodokumentačná príloha zbierkových a nezbierkových 

predmetov 
 

betlehem prútený (pr.č. 154/2020, ev.č. 2219/E) 10 kusov postavičiek 

 
 
betlehem prútený (pr.č. 221/2006, ev.č. 1718/E-16) 

 
 



betlehem (elektrický) (pr.č. 689/2009, ev.č. 2117/E) 53 kusov postavičiek 

 
 
betlehem drôtený (pr.č. 79/2001, ev.č. 128/VU-E) 

 
 

 

 

 

 



betlehem šúpoľový (347/2002, ev.č. 1320/E) 

 
 

betlehem v pštrosom vajci (pr.č. 349/2002, ev.č. 1322/E) 

 
 

 

 

 

 

 

 



betlehem keramický (pr.č. 351/2009 – 360/2009, ev.č. 304/VU-E - 313/VU-E) 10ks 

 
 
betlehem šúpoľový (od Antónie Dvorščíkovej bez čísla) 

 
 

 

 

 

 

 



betlehem šúpoľový (od Antónie Dvorščíkovej bez čísla) 

 
 

betlehem sádrový (bez čísla)                   betlehem keramický na sviečku (bez čísla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 ks malých betlehemov pravdepodobne z hmoty polyresin (bez čísla) 

 
 

betlehem – 6 ks samostatných postáv (bez čísla) 

 
 

             traja králi (sklo – bez čísla) 

 

 


