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                             Číslo zmluvy pre interné potreby  

oddelenia dokumentácie: MMB-ZOU-2022/1 

       

Zmluva o úschove 

č. AF2-1/2022 

uzatvorená podľa ust. § 747 a násl. zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov  v súlade 

so zák. č. 206/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, Výnosom MK SR č. MK-2544/2015-

110/11648 a zák. č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

 

Zmluvné strany 

 

 

Zložiteľ:       Martin Ftáčnik                                                 

Trvalé bydlisko:                                  

Dátum narodenia:          

Kontakty:        

(ďalej len “zložiteľ”) 

 

 

Uschovávateľ:   Múzeum Mesta Bratislavy 

Zriadené Zriaďovacou listinou Hl. mesta SR Bratislavy č. 746/2009 ako príspevková 

organizácia Hl. mesta SR Bratislavy. 

Štatutárny zástupca:                          Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením 

Zodpovedný zamestnanec vo 

veciach realizácie zmluvy:  Mgr. Zuzana Francová, kurátorka 

Bankové spojenie:              

Číslo účtu:              

IBAN:              

IČO:              00179 744 

DIČ:               SK 2020801761 

Kontakty:                                            

 (ďalej len “uschovávateľ”) 

                 (“zložiteľ“ a “uschovávateľ“ ďalej pod spoločným názvom “zmluvné strany“) 

 

 

                                                             

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok uschovávateľa odborne uschovať a opatrovať starostlivo 

predmet kultúrnej hodnoty (ďalej len „depozit“):  

Obraz Pál Kováts: Zuckermandl, pastel v ráme a pod sklom, 1930, 70 x 100 cm, 

špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

2. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že depozit je spôsobilý na úschovu, jeho stav je dobrý. 

3. Zložiteľ prehlasuje, že je výlučným vlastníkom depozitu, vyšpecifikovaného v bode 1 a 2  

tohto článku a je si vedomý následkov, ak by sa dodatočne preukázal opak.  

4. Hodnota depozitu podľa bodu 1 tohto článku a prílohy č. 1 tejto zmluvy je 2000 EUR 

(slovom dvetisíc EUR).  
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Článok II. 

Doba úschovy 

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe úschovy v čase od nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy do 31. 12. 2022 

2. Uschovávateľ je povinný na základe písomnej výzvy zložiteľa vrátiť depozit pred 

uplynutím dojednanej doby a to v lehote 15 pracovných dní od doručenia výzvy zložiteľa. 

3. Uschovávateľ môže predmet vrátiť pred uplynutím dojednanej doby v prípade, ak pre 

nepredvídateľné okolnosti  nemôže depozit bezpečne opatrovať bez vzniku vlastnej škody.  

 

 

Článok III. 

Podmienky  úschovy 

1. Uschovávateľ je povinný: 

a) zabezpečiť odborné uloženie a evidenciu depozitu v knihe depozitov, počas celej 

doby úschovy, 

b) zabezpečiť podmienky úschovy tak, aby nedošlo k poškodeniu, zámene, strate alebo       

odcudzeniu depozitu, 

c) v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá by bránila riadne zabezpečiť depozit, 

včas informovať zložiteľa a upozorniť ho na nevyhnutnosť späť vzatia depozitu na 

náklady zložiteľa. 

2. Zložiteľ je povinný nahradiť uschovávateľovi prípadné vzniknuté škody  nezavinené 

uschovávateľom (havárie, živelné pohromy).    

3. Zložiteľ sa zaväzuje odovzdať depozit podľa Článku I., tejto zmluvy Protokolom 

o odovzdaní a prevzatí predmetu kultúrnej hodnoty podľa prílohy č. 2 na miesto úschovy, 

určené uschovávateľom. 

4. Uschovávateľ uschováva depozit z dôvodu nadobudnutia do zbierkového fondu múzea.  

5. Zložiteľ prehlasuje, že uschovávateľ má prednostné právo na prevod vlastníctva depozitu 

do svojich zbierok za účelom zachovania predmetu kultúrnej hodnoty ako súčasti 

kultúrneho dedičstva s tým, že výška ceny bude predmetom vzájomnej dohody 

zmluvných strán. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenie 

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

ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 206/2009 Z. z. 

v znení neskorších predpisov, Výnosu MK SR č. MK-2544/2015-110/11648 a ďalšími 

ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR. 

2. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve je uschovávateľ i zložiteľ 

oprávnený úschovu depozitu  zrušiť s okamžitou platnosťou. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa 

tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou.  

4. Zmeniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy je možné formou písomných očíslovaných 

dodatkov, ktoré nadobudnú platnosť podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných 

strán a účinnosť prvým dňom nasledujúcim po ich zverejnení na webovej stránke 

uschovávateľa. 

5. Zložiteľ si je vedomý, že jeho osobné údaje budú spracúvané v súlade so zákonom                      

č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov na účel vymedzený v tejto zmluve.  

6. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých zložiteľ dostane 

jedno vyhotovenie.  
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7. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy na webovom sídle uschovávateľa. 

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle uschovávateľa. 

 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

a) Príloha č. 1 Popis depozitu 

b) Príloha č. 2 Protokolom o odovzdaní a prevzatí predmetu kultúrnej hodnoty. 

 

V Bratislave, dňa 21. 1. 2022                                   V Bratislave, dňa 

 

Za uschovávateľa:      Za zložiteľa: 

 

 

 

 

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

    Mgr. Zuzana Palicová                        Martin Ftáčnik 

       poverená vedením     
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Príloha č. 1 k Zmluve o úschove č. AF2-1/2022 s číslom zmluvy pre interné potreby 

oddelenia dokumentácie: MMB-ZOU-2022/1 

 

Popis depozitu 

 

Obraz Pál Kováts: Zuckermandl, pastel v ráme a pod sklom, 1930 

Rozmer: 70 x 100 cm 

Cena: 2000 EUR 
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Príloha č. 2  

 

Protokolom o odovzdaní a prevzatí predmetu kultúrnej hodnoty  

k Zmluve o úschove č. AF2-1/2022  

s číslom zmluvy pre interné potreby oddelenia dokumentácie: MMB-ZOU-2022/1 

 

 

Článok I. 

 

Zložiteľ:       Martin Ftáčnik                                                 

Trvalé bydlisko:                                  

Dátum narodenia:         

Kontakty:       

 

 

Uschovávateľ:   Múzeum Mesta Bratislavy 

Sídlo:                                              Radničná 1, 815 18 Bratislava       

Zodpovedný zamestnanec vo   

veciach realizácie zmluvy:   Mgr. Zuzana Francová               

 

 

Článok II. 

 

Zložiteľ odovzdáva a uschovávateľ preberá do úschovy podľa Článku I. bodu 1 zmluvy 

predmet kultúrnej hodnoty – depozit, špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy: 

Obraz Pál Kováts: Zuckermandl, pastel v ráme a pod sklom, 1930. 

 

V Bratislave, dňa 

 

Odovzdal:                                                           Prevzal:    

 

 

 

 

 

 

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

         Martin Ftáčnik            Mgr. Zuzana Francová   

           

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 


