
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov 

uzavretá podľa § 40 ods. 9 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 

v znení neskorších predpisov 

PUSR-2021/19393-3/84672 (ďalej len „zmluva") 

Správca archeologického nálezu: 

názov: 

adresa: 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 

štatutárny zástupca: PhDr. Radoslav Ragač, PhD., generálny riaditeľ, dočasne vymenovaný 

31755194 I ČO: 

DIČ: 2021491560 

ďalej len „odovzdávajúci" 

a 

nadobúdateľ: 

názov: 

adresa: 
Mesto Dubnica nad Váhom 

štatutárny zástupca: 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Mgr. Peter Wolf, primátor 

IČO : 00317209 

DIČ: 2021339276 

ďalej len „ nadobúdateľ" 

(Odovzdávajúci a nadobúdateľ ďalej pod spoločným názvom „ zmluvné strany" alebo jednotlivo 
„zmluvná strana") 

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 majetku št átu v správe odovzdávajúceho za týchto podmienok: 

Čl. 1 

1. Odovzdávajúci je správcom archeologických nálezov vo vlastníctve Slovenskej republiky: 

a) pochádzajúcich z archeologického výskumu na lokalite: 

l} Trenčianska Teplá, k. ú. Trenčianska Teplá, okr. Trenčín - poloha Hliny - stavba 

„ Výrobná hala KUK COILS SLOVAK/A," výskum spoločnosti Midland Adventure, 

s. r. o., v roku 2018, 

b) objavených náhodne na lokalitách: 

1) Bohunice, k. ú. Bohunice, okr. Ilava, príp. najbližšie okolie - náhodný nález 

bronzovej sekerky s tuľajkou a uškom v lesoch nad obcou, 



2) Ladce, k. ú. Ladce, okr. Ilava - náhodné nálezy z poľa na pare. č. KN-C 1281/2, 

1790/1, 

c) objavených prostredníctvom nepovolenej činnosti na lokalitách: 

1) Nová Dubnica, k. ú. Veľký Kolačín, okr. Ilava - poloha: Grófovec - nálezy dvoch 

bronzových kosákov, 

2) bližšie nešpecifikované lokality v okolí Ilavy- archeologické nálezy rôzneho 

charakteru z rôznych kovov. 

2. Archeologické nálezy uvedené v ods. 1 bode a a c.2 sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. K archeologickým nálezom uvedeným v odseku 1 bode a) tohto článku prináleží aj výskumná 

dokumentácia tohto archeologického výskumu stanovená vyhláškou Ministerstva kultúry SR 

č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ktorú spracova la osoba oprávnená podľa § 35a 

ods. 1 a 36 ods. 4 pamiatkového zákona, a to Midland Adventure, s. r. o., síd lo: Železničiarska 

595/2, 974 01 Banská Bystrica, k archeologickým nálezom uvedeným v odseku 1 bode b) tohto 

článku prináležia aj správy o náhodnom archeologickom náleze stanovené ustanovením § 40 ods. 

3 pamiatkového zákona, ktoré spracoval Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, síd lo: Cesta 

na Červený most 6, 814 06 Bratislava, a k archeologickým nálezom uvedeným v odseku 1 bode 

c.1) toht o článku prináleží správa o archeologickom náleze, ktorú spracoval Pamiatkový úrad 

Slovenskej republiky, sídlo: Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava. 

3. Archeologické nálezy sú až do odovzdania chránené podľa§ 39 ods. 12 pamiat kového zákona. 

Čl . II 

Odovzdávajúci prevádza majetok uvedený v čl. 1. tejto zmluvy vo vlastníctve Slovenskej republiky 

do vlastníctva nadobúdateľa bezodplatne dňom 31. 12. 2021, za podmienky, že nadobúdateľ majetok 

prevezme podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí majet ku spísaného podľa čl. Vl tejto zmluvy, ktorý 

podpíšu obidve zmluvné strany tejto zmluvy. 

Čl. III 

Nadobúdateľ vyhlasuje, že vlastníctvo k prevádzanému majetku bez výhrad prijíma a nadobudnutý 

majetok bude užívať v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním a spravovať prost redníctvom 

múzea v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, uvedeného v článku V tejto zmluvy. 

Čl.IV 

V prípade, že nadobudnutý majetok nebude užívaný na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti 

nadobúdateľa alebo v súvislosti s ním, je odovzdávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť 

a nadobúdate ľ je povinný majetok vrátiť odovzdávajúcemu, a to v lehote najneskôr do 30 dní od 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy, prípadne v lehote písomne 
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' dohodnutej s druhou zmluvnou stranou. Náklady spojené s odstránením škôd, ktoré preukázateľne 

vznikli na predmete počas jeho držby nadobúdateľom, znáša nadobúdateľ. 

Čl. v 

1. Nadobúdateľ zverí nadobudnutý majetok definovaný v článku 1. tejto zmluvy do správy múzea 
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré pôsobí v regióne, v ktorom boli uvedené nálezy nájdené, 

a to: 

a) do správy Dubnického múzea, m. r. o., sídlo: Námestie sv. Jakuba č. 623/5, 

018 41 Dubnica nad Váhom. 

2. Príslušné múzeum je povinné archeologické nálezy 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 Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov. 

Čl. Vl 

1. Odovzdanie a prevzatie majetku podľa tejto zmluvy odovzdávajúci zabezpečí tak, aby sa 

uskutočnilo najneskôr 20. 12. 2021, pričom o konkrétnom termíne odovzdania bude informovať 

nadobúdateľa a príslušné múzeum najmenej 3 dni vopred . 

2. O odovzdaní a prevzatí majetku spíšu zástupcovia obidvoch zmluvných strán protoko l, na základe 
ktorého bude hnuteľný majetok štátu vyradený z evidencie majetku odovzdávajúceho a zaradený 

do evidencie majetku nadobúdateľa. 

Čl. VII 

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva rovnopisy si 

ponechá odovzdávajúci a dva rovnopisy nadobúdateľ. 

Čl. VIII 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle zmluvnej strany, ktorá ho zverejní ako prvá, 
a to v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a§ Sa 

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. Zmluvné strany berú na 

vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do troch mesiacov od jej uzavretia, 

k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona. 
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