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Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov 
uzavretá pod ľa § 40 ods. 9 zákona č . 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 

v znení neskorších predpisov 
PUSR-2016/5861-10/723 05 

Správca archeologických nálezov: 

názov: 
adresa: 
štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratis lava 
PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka 
31755194 
202 149 1560 

ďalej len „odovzdávaj úc i" 

a 

nadobúdateľ: 

názov: 
adresa: 
štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 91 1 O l Trenčín 

Ing. Ja ros lav Baška, predseda 
36126624 
2021613275 

ďalej len „nadobúdate!"' 

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 40 ods. 9 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon") zmluvu o prevode vlastníctva 
hnuteľného maj etku štátu v správe odovzdávajúceho za týchto podmienok: 

Čl. 1 

1. Odovzdávaj úci j e správcom h nuteľných archeologických nálezov vo vlastníctve S lovenskej 
repub liky pochádzajúcich od neznámeho nálezcu nájdených na lokalite: 

Krajné -poloha Hlaváč, katastrálne územie Krajné, okres Myjava, rok nálezu 2016; 

špecifi kovaných v prílohe č. 1 - prírastkovom katalógu hnuteľných archeologických ná lezov, ktorá j e 
neoddel iteľnou súčasťou tejto zmluvy počet strán 1, archeo logické nálezy - počet kusov spolu: 3. 

2. Archeologické nálezy sú až do odovzdania chránené podľa § 39 ods. 12 pamiatkového zákona. 

Čl. II 

Odovzdávaj úc i prevádza maj etok uvedený v Č l. I tejto zmluvy z vlastníctva odovzdávajúceho do 
vlastníctva nadobúdateľa bezodplah1e. Vlastnícke právo k prevádzanému maj etku prejde na 
nadobúdate ľa dl1om protokolárneho odovzdan ia a prevzatia majetku v zmysle Č l. VI tejto zmluvy. 

1 



Čl. III 

Nadobúdateľ vyhlasuje, že vlastníctvo k prevádzanému majetku bez výhrad prijíma a nadobudnutý 
majetok bude užívať v rámci predmetu činnosti alebo v súvis losti s ním a spravovať prostredníctvom 
múzeí v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Čl. IV 

V prípade, že nadobudnutý majetok nebude užívaný na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo 
v súvislosti s ním, táto zm luva stráca platnosť a nadobúdateľ je povinný majetok vrátiť 
odovzdávajúcemu. Náklady spojené s odstránením škôd, ktoré vzn ikli na predmete počas jeho držby 
nadobúdateľom, znáša nadobúdateľ. 

Čl. v 

1. Nadobúdateľ zverí nadobudnutý majetok definovaný v č lánku 1 tejto zmluvy do správy múzeí v 
jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré pôsobia v regióne, v ktorom boli uvedené nálezy nájdené, 
a to: do správy Trenčianskeho múzea v Trenčíne, sídlo : Trenč ianske múzeum v Trenčíne, 
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín . 

2. Príslušné múzeum je povinné archeologický nález ďalej chrániť v zmysle zákona č. 206/2009 Z. z. 
o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona č. 37211990 
Zb. o priestupkoch v znen í neskorších predpisov. 

Čl. VI 

1. Za účelom odovzdania a prevzatia majetku špecifikovaného v Čl. 1 tejto zmluvy odovzdávajúci 
zabezpeč í, aby osoba oprávnená podľa§ 35a ods. 1 a§ 36 ods. 4 pamiatkového zákona, ktorá výskum 
vykonala, dopravila archeologické nálezy spolu s výskumnou dokumentáciou do príslušného múzea 
uvedeného v č lánku V. bod 1 tejto zmluvy. 

2. Odovzdanie a prevzatie majetku podľa tejto zmluvy odovzdávajúci zabezpečí tak, aby sa 
uskutočnilo najneskôr do 22. 1 O. 2016 a o konkrétnom termíne odovzdania bude vopred informovať 
nadobúdateľa a príslušné múzeum najmenej 3 dni vopred. Odovzdávajúci zabezpečí, že súčasťou 
odovzdania a prevzatia majetku podľa tejto zmluvy bude aj prírastkový kata lóg hnuteľných 

archeologických nálezov, špecifikovaných v prílohe č. 1 tej to zmluvy, na CD nosiči. Tento CD nosič 

bude zverený do úschovy Trenčianskemu múzeu v Trenčíne. 

3. O odovzdaní a prevzatí majetku spíšu zástupcovia obidvoch strán za účasti zástupcu prís lušného 
múzea, protokol, na základe ktorého bude hnuteľný majetok štátu vyradený z ev idencie majetku 
odovzdávajúceho a zaradený do evidencie majetku nadobúdateľa. 

Čl. VII 

Zmluva je vyhotovená v ôsmich exemplároch, z ktorých štyri exempláre s i ponechá odovzdávajúci a 
štyri exempláre nadobúdateľ. 

Čl. VIII 

1. Zmluva je platná dňom j ej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 
v nasledujúci deň po jej zverejnení podľa platnej právnej úpravy od O 1. O 1. 201 1 v Slovenskej 
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republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote 

do troch mesiacov od jej uzavretia, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona. 

2. Akékoľvek dodatky a zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme, po ich odsúhlasení 

a podpísaní obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená. 

4. Účastníci tejto zmluvy vyh lasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok a an i v omyle. 

5. Účastníci tejto zmluvy vyh lasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom, že text tejto zmluvy je 
určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou viazaní a že si zmluvu 

pred jej podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom k nej 

pripájajú svoje v lastnoručné podpisy. 

Bratislava, dňa 22. 09. 2016 

za odovzdáva~cei~o 

PhDr. Katarír/a Kosová 
generálna riki,diteľka 
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Trenčín, dňa 
1 7 CKT. 2016 

za nadobúdateľa' 

lng. Jaroslav Baška 
predseda 



Príloha č. 1 

prír. číslo druh nálezu počet materiál dátum prevzatia rozmery datovanie 

120 mm x 50 mm, latén/doba 
l. meč s tŕňom 2 časti železo 27.1.2016 645 mm x 61 mm rímska 

d 25 mm, hrúbka 2 latén/doba 

2 krúžok 1 bronz 27.1.2016 mm rímska 



PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 

PUSR-2016/5861-13/75403 

PREBERACÍ PROTOKOL 

Trenčiansky samosprávny kraj ako nadobúdateľ archeologických nálezov podľa zmluvy 
č. PUSR-2016/5861-10/72305 

potvrdzuje prevzatie 

predmetných archeologických nálezov špecifikovaných v Čl. I tejto zmluvy do svojho 
vlastníctva. 

Uvedené archeologické nálezy sú majetkom Slovenskej republiky v správe Pamiatkového 
úradu Slovenskej republiky v zmysle § 40 ods. 6 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len pamiatkový zákon). Pamiatkový úrad SR, 
zastúpený generálnou riaditeľkou PhDr. Katarínou Kosovou, prevádza tieto archeologické nálezy 
do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja vyššie uvedenou zmluvou uzavretou podľa § 
40 ods. 9 pamiatkového zákona. 

Trenčiansky samosprávny kraj zverí nadobudnuté archeologické nálezy uvedené v článku 
I tejto zmluvy do správy múzeí v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa § 40 ods. 9 
pamiatkového zákona, a síce do správy Trenčianskeho múzea v Trenčíne, sídlo: Trenčianske 
múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín. 

Pamiatkový úrad SR 
za odovzdávajúceho 

Pamiatkový úr~o 
Slovenskej republiky 

Cedl né' Čc'11(·mý most f 
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v\.-: - -· .. ~ 

IČO: 31755 194 DIČ: 2021491560 Telefón: + 421 220 464 343 
Fax: + 421 254775 844 E-mail : anna bartekova@parniatky.gov.sk 

Bankové spoj enie: Štátna pokladnica 
Čís lo účtu : SK65 8 I 80 0000 0070 0006 8998 


