Číslo zmluvy pre interné potreby
oddelenia dokumentácie MMB: 6/2020

Protokol o odovzdaní a prevzatí zbierkových predmetov na dočasné užívanie
č. AF3-50/2020
v súlade s § 12 ods. 3 zák. č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov a Výnosu MK SR č. MK-2544/2015-110/11648 v platnom znení (ďalej len „protokol“).
Odovzdávajúci:
Sídlo:
V zastúpení:
Zodpovedný zamestnanec vo
veciach realizácie protokolu:
Kontakt:

Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1, 815 18 Bratislava
PhDr. Peter Hyross, riaditeľ
Mgr. Marta Janovíčková, zástupkyňa riaditeľa
(ďalej len “odovzdávajúci ”)

Preberajúci:
Sídlo:
V zastúpení:
Zodpovedný zamestnanec vo
veciach realizácie protokolu:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Ing. Mária Klampáriková, vedúca referátu programového
manažmentu a ochrany budov

Kontakt:
(ďalej len “preberajúci“)
1. Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá na dočasné užívanie zbierkové
predmety v počte 59 ks špecifikované v Prílohe č. 1 protokolu 6/2020 (ďalej len
„predmet“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu, za účelom prezentácie
v priestoroch Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
2. Doba dočasného užívanie predmetov sa stanovuje od: 18. 3. 2020 do 18. 3. 2022.
3. Preberajúci je povinný:
a) vykonať a zabezpečiť všestranné bezpečnostné opatrenia pri dočasnom užívaní
predmetu tak, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, zámene, strate alebo
odcudzeniu predmetu,
b) zabezpečiť optimálne klimatické, svetelné a bezpečnostné podmienky v priestore
dočasného užívania predmetu,
c) zamedziť nedovolenej manipulácii s predmetom,
d) vrátiť predmet bez konzervátorských a reštauračných zásahov, ak nebolo
dohodnuté inak,
e) oznámiť odovzdávajúcemu každú zmenu, ohrozenie, poškodenie alebo stratu
predmetu,
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 a bezodkladne
písomne informovať odovzdávajúceho.
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4. Preberajúci zodpovedá odovzdávajúcemu za všetky vzniknuté škody (krádež, stratu,
zničenie a za iné poškodenie predmetu), ktoré vzniknú na predmete počas doby
užívania preberajúcim. V prípade vzniknutej škody je preberajúci povinný uhradiť
škodu v rozsahu určenom odovzdávajúcim. Náhrada škody pozostáva z nákladov na
reštaurovanie a z príslušnej hodnoty predmetu, ktorá môže dosiahnuť maximálne výšku
stanovenej poistnej zmluvy. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia predmetu je
preberajúci povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške. Poškodený predmet ostáva
majetkom odovzdávajúceho.
5. Zhotovenie obrazovej dokumentácie predmetu, jej uverejňovanie vo filme, v televízii,
v tlači na iné účely je možné len s vopred udeleným písomným súhlasom
odovzdávajúceho. Preberajúci je povinný zabezpečiť, aby sa žiadne reprodukcie
predmetu nevyhotovovali treťou osobou na komerčný účel.
6. Odovzdávajúci je oprávnený vyžiadať si veci zo závažných dôvodov späť. Závažnými
dôvodmi sú najmä:
a) každé porušenie povinností
zo strany preberajúceho vyplývajúce z tohto
protokolu,
b) každé ohrozenie alebo zanedbanie starostlivosti preberajúceho,
c) každé použitie v rozpore s protokolom, najmä postúpenie vecí tretím osobám.
7. Protokol je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom odovzdávajúci
a preberajúci dostanú dve vyhotovenia.
V Bratislave, dňa 16. 3. 2020
Odovzdávajúci:

Preberajúci:

.............................................
Mgr. Marta Janovíčková

..............................................
Ing. Mária Klampáriková
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Číslo zmluvy pre interné potreby
oddelenia dokumentácie MMB: 6/2020

Príloha č. 1 Protokolu o odovzdaní a prevzatí zbierkových predmetov na dočasné
užívanie č. AF3-50/2020
spolu 59 ks zbierkových predmetov
Primaciálny palác
U-09800
U-04118
U-07676
U-09863
U-04177
U-03235
U-03265
U-04352
U-03228
U-10576/001
U-05546
U-02770
U-04364
U-04223
U-08704
U-05559
U-05568
U-02769
U- 04128
U- 09174
U-03221
U-07682
U-03277
U-07645
U-07646
U-05802
U-05803
U-09219
U-09220/001
U-09220/002
U-09221/001
U-09221/002
U-09221/003
U-09222/001
U-09222/002
U-09222/003
U-09224/001
U-09224/002
U-09224/003
U-09223
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U-04238
K1-15779
L-00043
UR-08913
UR-08914
U-03249
U-04137
U-09346/ 001-006
U-09347
U-03310
U-09345
U-04237
U-04091
U-07688/010
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