
 

V O J E N S K Ý   H I S T O R I C K Ý   Ú S T A V    B R A T I S L A V A 

  

 Výtlačok číslo:   

 Počet listov:    

 Počet príloh: 2/7   

 

 

ZMLUVA NA PRENÁJOM HNUTEĽNEJ VECI č. VHÚ-67-6/2018 

uzatvorená podľa §§ 663 až 684 a nasl. § 721 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)  

medzi 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Prenajímateľ:                 

 

Sídlo: 

Štatutárny orgán:  

Zriadenie: 

Registrácia:                                               

Vojenský historický ústav 

Krajná 27,  821 04 Bratislava, Slovenská republika 

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. – riaditeľ  

Zriaďovacia listina MO SR č. 50021 z 31.12.1997 

Register MaG MK SR č. MK 2156/98-400 z 28.9.1998   

pod reg. č.: RM 54/98 z 23.9.1998. 

IČO: 00802751 

Oprávnený rokovať vo  veciach     

-zmluvných: 
 

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. – riaditeľ 

-technických: 

 

 

 

 

Bankové spojenie:                              

Číslo účtu: 

mjr. Ing. Milan KUBIZNIAK – riaditeľ  

Vojenského historického múzea Piešťany  

Orviská cesta, LDS-F-6, 921 01 Piešťany 

 0904641591, 033/7913801, fax: 033/7913854, 

e-mail: vhmpiestany@vhu.sk 

Štátna pokladnica 

SK87 8180 0000 0070 0016 9676 

 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

 a 

 

1.2 Nájomca:                 

Sídlo: 

 

Zastúpený:                                               

Múzeum historických vozidiel Trnava 

Dolná Krupá 611 

919 65 Dolná Krupá  

Jozef HAMBÁLEK – predseda občianskeho združenia 

Právna forma: 

Registrácia: 

IČO: 

Oprávnený konať vo veciach 

zmluvných a technických: 

Občianske združenie 

Ministerstvo vnútra SR pod číslom spisu: VVS/1-900/90-49596  

50550802 

 

Jozef HAMBÁLEK – predseda občianskeho združenia 

 0911 943 941 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu:                                         

Tatra banka, a.s. 

SK35 1100 0000 0029 4603 3240 

                                                      

(ďalej len „nájomca“) 

mailto:vhmpiestany@vhu.sk


 

 

 

 

Článok II. 

Predmet a účel zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je prenájom hnuteľných vecí – 16 ks zbierkových predmetov  

zo zbierok Vojenského historického múzea Piešťany (ďalej len „VHM Piešťany“)  

za dohodnutú odplatu za účelom dlhodobej výstavy v areáli Múzea historických 

vozidiel Trnava - Dolná Krupá. 

2.2 Prenajímateľ prehlasuje, že predmety nájmu sú v jeho výlučnom vlastníctve, nie je 

obmedzené nakladanie s vecou. 

2.3 Predmety nájmu sú bližšie opísané a zobrazené v Prílohe č. 1 „Zoznam zbierkových 

predmetov zo zbierok VHM Piešťany“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1 Prenajímateľ s predmetmi nájmu odovzdáva všetky potrebné doklady a dokumentáciu,  

ak existuje.   

3.2 Nájomca si predmet nájmu prezrel a prenajímateľ ho oboznámil so stavom predmetov. 

Obidve zmluvné strany konštatujú, že predmet nájmu je spôsobilý na vystavovanie 

a  nemá nedostatky, ktoré by obmedzovali nájomcu v jeho riadnom využívaní na 

dohodnutý účel. 

3.3 Nájomca sa zaväzuje užívať predmety nájmu s odbornou starostlivosťou tak, aby 

nedošlo k poškodeniu alebo zníženiu vlastností predmetu nájmu. Nájomca zodpovedá za 

škody spôsobené nevhodným užívaním predmetu nájmu. 

3.4 Nájomca nesmie na predmetoch nájmu vykonávať žiadne opravy alebo úpravy  

bez písomného súhlasu prenajímateľa.  

3.5 Nájomca je povinný vykonať také ochranné opatrenia, prípadne ďalšie opatrenia tak,  

aby nedošlo k zámene, odcudzeniu, strate, poškodeniu alebo zničeniu predmetov nájmu. 

3.6 Nájomca v rámci užívania predmetu zmluvy je povinný minimálne jedenkrát ročne  

vykonávať odbornú konzerváciu (ošetrenie) zbierkových predmetov.  

3.7 Nájomca môže predmety nájmu propagovať so súhlasom prenajímateľa, pričom budú 

rešpektované vlastnícke práva prenajímateľa. 

3.8 Nájomca nesmie nechať predmety nájmu do ďalšieho nájmu alebo výpožičky inému 

subjektu. 

3.9 Nájomca sa zaväzuje predmety nájmu poistiť v súlade s platnými právnymi predpismi. 

3.10 Nájomca sa zaväzuje predmety nájmu označiť nápisom „Exponát je majetkom VHM 

Piešťany“. 

3.11 Prenajímateľ si vyhradzuje právo odborného dozoru a kontroly spôsobu užívania a stavu 

predmetu zmluvy.  

3.12 Nájomca sa zaväzuje vykonať  opravy a rekonštrukcie na predmete nájmu  až po 

schválení odbornými zamestnancami VHM Piešťany. Z priebehu uvedených prác sa 

zaväzuje vyhotoviť fotodokumentáciu a podrobný popis vykonaných prác a použitých 

technologických postupov. 

3.13 Vypožičiavateľ je povinný prevziať predmet nájmu v priestoroch VHM Piešťany 

najneskôr 60 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy okrem prípadov, v predchádzajúcom 

období  



 

už zapožičaných predmetov. V prípade neprevzatia predmetu, uvedená zmluva stráca 

platnosť.  

 

 

Článok IV. 

Doba nájmu 

 

4.1 Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu od 1.3.2018 do 28.2.2021. 

4.2  Prenajímateľ zároveň po podpise zmluvy predmety nájmu odovzdá nájomcovi 

protokolárne. 

4.3 Nájomca predmety nájmu vráti v termíne a vopred dohodnutým spôsobom. Miestom 

odovzdania a vrátenia predmetov nájmu je VHM Piešťany, Orviská cesta, LDS-F-6, 921 

01 Piešťany. V prípade záujmu o ďalšie trvanie nájmu, požiada písomne o predĺženie 

nájmu najneskôr 60 dní pred termínom vrátenia.  

4.4 Prenajímateľ si vyhradzuje právo vypovedať túto zmluvu pred skončením doby nájmu 

z dôvodov, ak predmet zmluvy naliehavo potrebuje pre vlastné účely, alebo ak je predmet 

zmluvy užívaný v rozpore s touto zmluvou, v jednomesačnej výpovednej lehote. 

 

 

Článok V. 

Cena nájmu a jej splatnosť 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného v zmysle príslušných právnych 

predpisov: 

- Guľomet tankový sovietsky PKT vo výške 2,5 €, 

- Guľomet sovietsky ZTD vo výške 3 €, 

- Guľomet ľahký československý ZB 26 vo výške 8 €, 

- Guľomet tankový sovietsky SGMT vo výške 3 €, 

- Samopal československý ČZ-247 vo výške 4 €, 

- Guľomet ťažký sovietsky Gorjunov vzor 43/66 (tankový) vo výške 3,5 €, 

- Samopal sovietsky PPŠ vzor 41 vo výške 2,5 €, 

- Guľomet ťažký sovietsky vzor 43 Gorjunov vo výške 15 €, 

- Guľomet ťažký československý vzor 37 vo výške 12 €, 

- Stredný tank T-55A vo výške 70 €, 

- Trenažér riadiaci stredný T-55 C2 vo výške 50 €, 

- Tank vyslobodzovací VT-34 vo výške 40 €, 

- Stredný pásový obrnený transportér OT-62/R2 vo výške 70 €, 

- Obrnený transportér OT-90 vo výške 70 €, 

- 57 mm automatický protilietadlový kanón S-60 vo výške 25 €, 

- Lietadlo stíhacie MiG-21F-13 vo výške 90 €. 

Celková výška nájmu je 468,50 € za rok (slovom štyristošesťdesiatosem Eur a päťdesiat 

centov).  

5.2. Nájomné je splatné vopred, a to za obdobie: 

         od 1.3.2018 – 28.2.2019 do 31.3.2018, 

         od 1.3.2019 – 29.2.2020 do 31.3.2019, 

 od 1.3.2020 – 28.2.2021 do 31.3.2020. 

5.3. Nájomca uhradí dohodnuté nájomné bezhotovostne na účet prenajímateľa. Nájomné  

sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet prenajímateľa v peňažnom ústave, 

variabilný symbol číslo zmluvy. 



 

5.4.  Nájomné sa hradí na príjmový účet prenajímateľa IBAN SK87 8180 0000 0070 0016 

9676,  vedený v Štátnej pokladnici, pričom nájomca uvedie ako variabilný symbol číslo 

predmetnej zmluvy. 

5.5. V prípade, že nájomca nevráti predmety nájmu po uplynutí dohodnutej doby, je povinný 

uhrádzať alikvotnú časť nájomného za každý deň omeškania s vrátením predmetov 

nájmu. 

 

 

Článok VI. 

Zodpovednosť za vady 

 

V prípade, že sa na predmetoch nájmu vyskytnú vady, ktoré budú brániť v ich užívaní 

nájomcom, je nájomca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť tieto zistené vady 

prenajímateľovi.  

 

 

Článok VII. 

Zmluvné pokuty 

 

Zmluvné strany si dohodli zmluvnú pokutu za omeškanie nasledovných povinností: 

a) prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu úrok z omeškania. Výška úrokov 

z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej 

centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu za každý deň 

omeškania s platením, 

b) prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny 

nájmu za každý deň omeškania, pri omeškaní s vrátením predmetu nájmu v dohodnutej 

lehote. 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Na právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa primerane použijú ustanovenia 

Občianskeho zákonníka, 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 platnom znení.  

8.2 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené  

pre prenajímateľa a jedno pre nájomcu. 

8.3 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán. 

8.4 Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ním, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

8.5 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom 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. 

8.6 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv ÚV 

SR  na internete.   

8.7 Všetky ustanovenia tejto zmluvy je možné vykladať len vo vzájomnej súvislosti. 



 

8.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni                                

jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zákona 

o slobode informácií. Platnosť a účinnosť zmluvy sa skončí 28.2.2021. 

 

Prílohy: 1. Zoznam zbierkových predmetov zo zbierok VHM Piešťany  

     2. Krycí list k zmluve o nájme č. VHÚ-67-6/2018  

 

 

V Bratislave dňa: ............................ V Dolnej Krupej dňa: .................  

  

 

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

 prenajímateľ  nájomca 

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.    Jozef HAMBÁLEK 
          riaditeľ VHÚ Bratislava     predseda o. z. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 k č.: VHÚ-67-6/2018 

 

 

V O J E N S K Ý    H I S T O R I C K Ý   Ú S T A V    B R A T I S L A V A 

V O J E N S K É    H I S T O R I C K É   M Ú Z E U M   P I E Š Ť A N Y 

 

 

ZOZNAM ZBIERKOVÝCH PREDMETOV ZO ZBIERKOVÉHO FONDU  

VHM PIEŠŤANY, Mo Piešťany 

 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

1. Guľomet tankový sovietsky PKT, p. č. 1997/01071 N 

 

2. Guľomet sovietsky ZTD, p. č. 1997/01074 N 

P. č. Prírastkové č. Ev. č. Výr. č. Názov predmetu Múzejná 

cena 
1 1997/01071 N AZ 158 H 3840 Guľomet tankový sovietsky PKT 250 € 

2 1997/01074 N AZ 161 3482 Guľomet sovietsky ZTD 300 € 

3 1999/00308 N AZ 419 1622 M Guľomet ľahký československý ZB 26 800 € 

4 1999/00392 N AZ 503 KS 265 Guľomet tankový sovietsky SGMT 300 € 

5 1999/00258 N AZ 388 9712 Samopal československý ČZ-247 400 € 

6 1999/00404 N AZ 515 F 2747 Guľomet ťažký sovietsky Gorjunov vzor 43/66 (tankový) 350 € 

7 1999/00510 N AZ 527 IN 456 Samopal sovietsky PPŠ vz. 41 250 € 

8 1999/00536 N AZ 542 H 1046 Guľomet ťažký sovietsky vzor 43 Gorjunov 1 500 € 

9 2002/00590 N AZ 602 2920 Guľomet ťažký československý vzor 37 1 200 € 

10 1996/00003 T TOT 3 mhy 58 HKN Stredný tank T-55A 7 000 € 

11 2000/00005 T TOT 59 mhy A 46 HKF Trenažér riadiaci stredný T-55 C2 5 000 € 

12 1996/00006 T TOT 6 MHY-V-12 KKC Tank vyslobodzovací VT-34 4 000 € 

13 1996/00016 T TOT 14 ZWJ 23 AKN Stredný pásový obrnený transportér OT-62/R2 7 000 € 

14 2013/00096 P TOT 149 ZWJ 33 BMK Obrnený transportér OT-90 7 000 € 

15 2003/00029 T DM 61 4489 57mm automatický protilietadlový kanón S-60 2 500 € 

16 1999/00010 T LT 30 0109 Lietadlo  stíhacie MiG-21F-13 9 000 € 



 

3. Guľomet ľahký československý ZB 26, p. č. 1999/00308 N 

 

 

4. Guľomet tankový sovietsky SGMT, p. č. 1999/00392 N 

 

5. Samopal československý ČZ-247, p. č. 1999/00258 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Guľomet ťažký sovietsky Gorjunov vzor 43/66 (tankový), p. č. 1999/00404 N 

 

 

7. Samopal sovietsky PPŠ vzor 41, p. č. 1999/00510 N 

 

8. Guľomet ťažký sovietsky vzor 43 Gorjunov, p. č. 1999/00536 N 

 

 



 

 

9. Guľomet ťažký československý vzor 37, p. č. 2002/00590 N 

 

 

10. Stredný tank T-55A, p. č. 1996/00003 T 

 

 

 



 

11. Trenažér riadiaci stredný T-55 C2, p. č. 2000/00005 T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Tank vyslobodzovací VT-34, p. č. 1996/00006 T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Stredný pásový obrnený transportér OT-62/R2, p. č. 1996/00016 T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. Obrnený transportér OT-90, p. č. 2013/00096 P 

 

15. 57mm automatický protilietadlový kanón S-60, p. č. 2003/00029 T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Lietadlo stíhacie MiG-21F-13, p. č. 1999/00010 T 


