
Dodatok č. 4 

k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2018 

 

uzatvorený podľa § 659 a nasl. z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších  predpisov,  

z. č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o 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 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja  

v znení neskorších dodatkov 

 

Zmluvné strany : 

Požičiavateľ:    Považská galéria umenia v Žiline 

Sídlo:     ul. Štefánikova č. 2, 010 01 Žilina 

Zastúpený:    Mgr. Miroslava Sikorová, riaditeľka                             

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    

IČO:     36145190  

DIČ:      2021459627 

Telefón:   +421 41 562 25 22, +421 41 562 24 15   

Zamestnanec oprávnený konať  

vo veciach realizácie zmluvy:  Mgr. Miroslava Sikorová 

Vznik:  podľa zriaďovacej listiny vydanej Žilinským samosprávnym krajom č. 

2002/73 zo dňa 1. 4. 2002 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2   

Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

 

a 

 

Vypožičiavateľ:   Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave 

Sídlo:     Bratislavský hrad, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 

Zastúpený:                                  Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného 

                                                    múzea 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

číslo účtu:     

IČO:    00164721 

DIČ:     2020603068 

Telefón:    +421 911 143 730   

Osoba oprávnená konať   

vo veciach zmluvy:                    Mgr. Peter Barta, riaditeľ Slovenského národného  

                                                   múzea – Historického múzea v Bratislave           

Spôsob registrácie: Oprávnené 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 č. MK-1062/2002-1 z 1. júla 

2002 a rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  

č. MK-2493/2019-110/3868 zo dňa 14. marca 2019 o zmene 

a doplnení zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea 
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Článok I. 

 

1. Zmluvné strany dňa 18. 7. 2018 uzatvorili Zmluvu o výpožičke zbierkových predmetov  

č. 6/2018, ktorej predmetom bola výpožička zbierkových predmetov: 

 

1) PG-O-132; 45/78; O-132; Martin Benka; Práčky; 1920 - 1925; plátno; olej; 32.0 x 39.5 cm;  

20 000,- eur; 

2) PG-O-387; 43/85; O-387; Martin Benka; Pri rybníku; 1915; plátno; olej; 46.0 x 31.0 cm; 

20 000,- eur; 

3) PG-O-403; 64/85; O-403; Martin Benka; Z Liptova; 1925 - 1930; plátno; olej;46.5 x 33.0 cm; 

20 000,- eur 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Spolu 3 ks zbierkové predmety v celkovej hodnote 60 000,- eur 

                                     

 

2. Zmluvné strany prejavili vôľu dohodnúť sa na zmene niektorých ustanovení zmluvy, preto 

v súlade s Čl. IV. Doba trvania výpožičky a skončenie, bod 5 zmluvy uzatvárajú Dodatok č. 4 

k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2018, ktorým sa mení Čl. IV. Doba trvania 

výpožičky a skončenie, bod 1 zmluvy, a to tak, že sa dohodnutá doba výpožičky predlžuje do 

15. 07. 2023. 

 

Článok II. 

 

1. Tento Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov č. 

6/2018 zo dňa 18. 07. 2018 a Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 k Zmluve o výpožičke zbierkových 

predmetov č. 6/2018. 

 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú ustanoveniami tohto Dodatku č. 4 dotknuté, 

zostávajú bez zmeny v platnosti. 

 

3. Dodatok č. 4 je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, 1 ks pre požičiavateľa, 1 

ks pre vypožičiavateľa a 1 ks pre ŽSK ako zriaďovateľa.  

 

4. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami za 

podmienky udelenia súhlasu zriaďovateľa – predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja. 

Účinnosť Dodatok č. 4 nadobúda nasledujúcim dňom po zverejnení v Centrálnom registri 

zmlúv a na webovom sídle požičiavateľa  - www.pgu.sk. 

 

5. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok č. 4 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej 

strany a zaväzovať zmluvnú stranu svojím podpisom. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 4 uzavreli slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Dodatku 

č. 4 ho vlastnoručne podpisujú. 

 

7. Zmluvné strany si Dodatok č. 4 prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami. 
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Súhlas zriaďovateľa: 

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

a čl. 29 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho 

kraja, ako aj ďalšími vnútroorganizačnými predpismi, Žilinský samosprávny kraj zastúpený  

Ing. Erikou Jurinovou, predsedníčkou   s ú h l a s í   s uzatvorením tohto Dodatku č. 4 k Zmluve 

o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2018. 

 

V Žiline dňa ..................... 

 

 

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

Žilinský samosprávny kraj 

zastúpený Ing. Erikou Jurinovou, 

predsedníčkou 

 

 

 

 

 

 

                       

V Žiline dňa...............................                                 V ......................, dňa................................ 

 

 

 

Požičiavateľ:                                                                Vypožičiavateľ:    

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Miroslava Sikorová        Mgr. Peter Barta 

                  riaditeľka                                                                        riaditeľ 

Považskej galérie umenia v Žiline                                         Slovenského národného múzea –  

                                                                                                         Historického múzea  
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