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Registračné číslo zmluvy v Centrálnom 
registri zmlúv SNM: 
SNM-HM-ZOV-2019/3760 
Evidenčné číslo zmluvy pre interné potreby SNM – 
HM: 19/2019 

 

Dodatok č. 1 
k Zmluve o výpožičke SNM-HM-ZOV-2019/3760 (SNM-HM č. 19/2019) zo dňa 30.12.2019, 

uzatvorenej podľa  ustanovenia § 659 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov,  ustanovenia § 12 ods. 3 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 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov v súlade s  

Výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 
o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii 

predmetov kultúrnej hodnoty. 
 

Zmluvné strany 
 

Požičiavateľ:  Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v 
Bratislave 

osvedčuje právo konať na základe Rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  č. 
MK-4541/2017-110/15225 zo dňa 10. októbra 2017 o vydaní úplného znenia zriaďovacej listiny 
Slovenského národného múzea vydanej rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
o vydaní zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea č. MK-1062/2002 z 1. júla 2002 a 
Rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo: MK-2493/2019- z110/3868 zo dňa 
14. 03. 2019 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea  
Sídlo:      Vajanského nábrežie 2,  

P. O. Box 13,  
810 06 Bratislava 16 

Štatutárny orgán:   Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM  
Zástupca oprávnený konať 
vo veciach zmluvných:  Mgr. Peter Barta, riaditeľ SNM – Historického múzea 

v Bratislave so sídlom, na Bratislavskom hrade 
Zodpovedný zamestnanec 
oprávnený konať vo  
veciach realizácie zmluvy: PhDr. Hana Kližanová 
Funkcia:  kurátorka zbierok výtvarného umenia 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:     
 
BIC:      
IČO:     00164721 
DIČ:     2020603068 
IČ DPH:    SK 2020603068 
Kontakt:      
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 (ďalej len „požičiavateľ“) 

 
Vypožičiavateľ:    Múzeum mesta Bratislavy 
Právna forma: príspevková organizácia Hl. mesta SR Bratislavy 
Zriaďovacia listina:  Zriadené Zriaďovacou listinou Hl. mesta SR Bratislavy č. 

746/2009 ako príspevková organizácia Hl. mesta SR Bratislavy. 
Sídlo:     Radničná 1, 815 18 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením MMB    
Bankové spojenie:    
Číslo účtu v tvare IBAN:        
Kód banky:     
SWIFT:        
IČO:     00179744      
DIČ:     2020801761      
IČ DPH:    SK 2020801761      
Zástupca oprávnený konať   
vo veciach zmluvných: Mgr. Zuzana Palicová,  poverená vedením MMB  
Zodpovedný zamestnanec  
oprávnený konať vo veciach  
realizácie zmluvy:   Mgr. Zuzana Francová    
Funkcia:    kurátorka  
Kontakty:     
 

 (ďalej len “vypožičiavateľ„) 
(požičiavateľ a vypožičiavateľ ďalej v texte spolu ako „zmluvné strany“) 

 
 

PREAMBULA 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.12.2019 Zmluvu o výpožičke zbierkových predmetov v súlade 
 s ustanovením § 659 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 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 a Výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 
10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných 
odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty (ďalej len 
„Zmluva“). 

2. Zmluvné strany v súlade so znením Článku VII. bodu 8 Zmluvy prejavili vôľu predĺžiť dobu 
výpožičky a uzavrieť Dodatok č.1. 

 
Článok I. 

Predmet Dodatku 
 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene a doplnení Zmluvy nasledovne: 
a) Článok IV. Doba výpožičky, bod 1 Zmluvy znie: 
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Zmluvné strany sa dohodli na čase trvania výpožičky na dobu určitú, do 30.06.2022.  
b) Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú zostávajú v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu.          

 
  

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok č. 1  nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.   
2. Dodatok č. 1 v zmysle ustanovenia § 5a)  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky.  

3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 1 v plnom rozsahu. 
4. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom  dva (2) z nich 

dostane vypožičiavateľ a tri (3) rovnopisy dostane požičiavateľ  
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, jeho obsah 

je určitý, zrozumiteľný  a vyjadruje ich slobodnú, vážnu vôľu a na znak súhlasu ho podpisujú. 
 

V Bratislave dňa 18.6.2021     V Bratislave dňa ................... 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––    –––––––––––––––––––––––––––– 
Mgr. Peter Barta      Mgr. Zuzana Palicová 
riaditeľ SNM - Historické múzeum    poverená vedením MMB 
v Bratislave        
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