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Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy 
 

uzatvorená v zmysle § 6 a § 6a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov   

v znení neskorších predpisov a v súlade  s článkom 6 ods.5, bod 5.1 písm. b)  a článku  7 Zásad  

hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja  (ďalej len „zmluva“) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Vlastník majetku (zriaďovateľ): 

 

Názov:   Žilinský samosprávny kraj 

Sídlo:   Komenského 48, 011 09 Žilina 

Štatutárny zástupca: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 

IČO:   37808427 

DIČ:    2021626695 

(ďalej len „vlastník“) 

 

 

Správca preberajúci: 

 

Názov:     Liptovské múzeum  

Sídlo:   Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 

Štatutárny zástupca:  PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ  

IČO:   35993154 

DIČ:   2020590363 

(ďalej len „preberajúci“) 

 

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o zverení do správy.  

Správca preberajúci bol zriadený Žilinským samosprávnym krajom. 

 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Žilinský samosprávny kraj je vlastníkom hnuteľných archeologických nálezov, ktoré 

pochádzajú z výskumných aktivít na lokalitách: 

 

a) Liptovský Trnovec, k. ú. Liptovský Trnovec, okr. Liptovský Mikuláš – poloha 

Kamenisté – stavba „Holiday Resort Liptivská Mara – II. etapa. Lokalita Kamenisté – 

SO 07 Vodovod, SO 08 Kanalizácia s SO 12 Komunikácie + spevnené plochy“, výskum 

spoločnosti Midland Adventure, s. r. o., v roku 2017, 

b) Lúčky, k. ú. Lúčky, okr. Ružomberok – parc. č. KN C 1091 a 1093 – stavba: „Garni 

hotel KUBO“, výskum spoločnosti Midland Adventure, s. r. o., v roku 2017, 

c) Demänovská Dolina, k. ú. Demänovská Dolina, okr. Liptovský Mikuláš – parc. č. 

2899/1, a Pavčina Lehota, k. ú. Pavčina Lehota, okr. Liptovský Mikuláš – parc. č. 

1192, 2871 – poloha: refúgium „Na Jame“ – archeologický prieskum v roku 2016, 
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d) Demänovská Dolina, k. ú. Demänovská Dolina, okr. Liptovský Mikuláš – parc. č. 

2899/1, a Pavčina Lehota, k. ú. Pavčina Lehota, okr. Liptovský Mikuláš – parc. č. 

1192, 2871 – poloha: refúgium „Na Jame“ – archeologický prieskum v roku 2017; 

e) Hybe, k. ú. Hybe, okr. Liptovský Mikuláš – poloha Vachtárová – povrchový prieskum 

polohy v roku 2015, 

f) Hybe, k. ú. Hybe, okr. Liptovský Mikuláš – obhliadka stavby ,,Stavebné úpravy, 

prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice“ v roku 2017, 

g) Jalovec, k. ú. Jalovec, okr. Liptovský Mikuláš – poloha Hrádok – obhliadka 

nahláseného nálezu a prieskum v roku 2017; 

h) Liptovská Osada, k. ú. Liptovská Osada, okr. Ružomberok – parc. č. 2057/13 – 

obhliadka stavby „Rekreačno-ubytovací komplex I. etapa, I. fáza Liptovská Osada – 

Hniezdo D2, D4, D5“ v roku 2016, 

i) Liptovská Sielnica, k. ú. Sestrč, okr. Liptovský Mikuláš – poloha Hrachoviská – 

obhliadka poškodeného náleziska v roku 2016, 

j) Liptovská Štiavnica, k. ú. Liptovská Štiavnica, okr. Ružomberok – poloha Na stráni/ 

Lániky – obhliadka stavby „LŠ – rozšírenie vodovodu a kanalizácie ulica Na stráni 1. a 

2. etapa“ v roku 2017, 

k) Liptovské Matiašovce, k. ú. Liptovské Matiašovce, okr. Liptovský Mikuláš – parc. 

č. KN-C 536/1, kóta 950/Nad Konislavou – odovzdaný nález a dodatočný prieskum 

náleziska v roku 2017, 

l) Liptovské Matiašovce, k. ú. Liptovské Matiašovce, okr. Liptovský Mikuláš – 

poloha Bochníčky – výskum spoločnosti Archeovýskum, s. r. o., a KPÚ Žilina v roku 

2017, 

m) Liptovské Sliače, k. ú. Liptovské Sliače, okr. Ružomberok – poloha Magura/Borové, 

parc. č. KN-C 4036/2, 4036/1, 4430 – povrchový zber v roku 2015, 

n) Liptovský Hrádok, k. ú. Liptovský Hrádok, okr. Liptovský Mikuláš – poloha 

Hradská hora – dokumentácia narušenej kultúrnej vrstvy dočasnou lesnou cestou v roku 

2017, 

o) Liptovský Hrádok, k. ú. Dovalovo, okr. Liptovský Mikuláš – poloha Bôrovie 2 – 

odovzdaný nález a dodatočný prieskum náleziska v roku 2017, 

p) Liptovský Ján, k. ú. Liptovský Ján, okr. Liptovský Mikuláš – kaštieľ Eugena I. 

Svätojánskeho, parc. č. KN-C 196/1, 197/1 – obhliadka stavby „Prestavba objektu 

informačné a kultúrne centrum Liptovský Ján“ v roku 2015, 

q) Liptovský Ján, k. ú. Liptovský Ján, okr. Liptovský Mikuláš – súp. č. 114 – obhliadka 

stavby „Rodinný dom, stavebné úpravy a prístavba“ v roku 2016, 

r) Liptovský Mikuláš, k. ú. Liptovská Ondrašová, okr. Liptovský Mikuláš – poloha 

Mútnik – obhliadka stavby „Liptovská Ondrašová – pozemok na jazdecké účely na 

parcele KN-C 1092/13“ v roku 2017, 

s) Liptovský Mikuláš, k. ú. Okoličné, okr. Liptovský Mikuláš – obhliadka stavby 

„HARTMANNOVSKÁ KÚRIA“ v roku 2014, 

t) Liptovský Mikuláš, k. ú. Ráztoky, okr. Liptovský Mikuláš – poloha Maladinová – 

povrchový zber na nálezisku v roku 2017, 

u) Liptovský Trnovec, k. ú. Liptovský Trnovec, okr. Liptovský Mikuláš – parc. č. KN-

C 247/3 – obhliadka transferu zeminy zo staršej stavby rodinného domu, v roku 2015, 

v) Ľubochňa, k. ú. Ľubochňa, okr. Ružomberok – parc. č. KN-C 688/17 (pôvodná 671) 

– obhliadka stavby „Stavebná úprava LD Bratislava č. s. 281, odstránenie objektov 

prístavby" SO 02 – preložka inžinierskych sietí LD Bratislava na pozemku KN-C 671 v 

k. ú. Ľubochňa“ v roku 2017, 
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w) Martinček, k. ú. Martinček, okr. Ružomberok – poloha Mních – nálezy odovzdané 

v roku 2017 a dodatočný prieskum náleziska v roku 2020, 

x) Partizánska Ľupča, k. ú. Partizánska Ľupča, okr. Liptovský Mikuláš – intravilán, 

poloha za RD na p. č. KN-C 6/3 – povrchový zber v roku 2013, 

y) Podtureň, k. ú. Podtureň, okr. Liptovský Mikuláš – poloha Na fľaku – obhliadka 

stavby „Podtureň, ZS a RR bod Podtureň – telekomunikačný stožiar a elektrická NN 

prípojka“ v roku 2017, 

z) Prosiek, k. ú. Prosiek, okr. Liptovský Mikuláš – poloha Hrádok – nálezy odovzdané 

v roku 2017 a dodatočný prieskum náleziska v roku 2020; 

aa) Vlachy, k. ú. Vlachy, okr. Liptovský Mikuláš – poloha Hôrka – nález odovzdaný 

v roku 2017 a dodatočný prieskum náleziska v roku 2018, 

bb) Hybe, k. ú. Hybe, okr. Liptovský Mikuláš – poloha Pod Vachtárovou – nález 

kamennej štiepanej industrie odovzdaný v roku 2017, 

cc) Hybe, k. ú. Hybe, Kráľova Lehota, k. ú. Kráľova Lehota, Liptovská Porúbka, k. 

ú. Liptovská Porúbka, okr. Liptovský Mikuláš – mince odovzdané v roku 2017, 

dd) Iľanovo, k. ú. Iľanovo, okr. Liptovský Mikuláš – poloha Rohačka-pod vartovkou; 

Likavka, k. ú. Likavka, okr. Ružomberok – okolie hradu Likava, studnička a poloha 

Predný lán / Panská lúka; Ružomberok?; Turík, k. ú. Turík, okr. Ružomberok – polohy 

48, 51, Políčko pod pustovníkovou jaskyňou, Hradisko a Za hradišťom; Žilina – nálezy 

odovzdané dňa 01. 03. 2018, 24. 09. 2018, 26. 10. 2018 a 05. 02. 2019 v Ružomberku, 

ee) Kráľova Lehota, k. ú. Kráľova Lehota, okr. Liptovský Mikuláš – polohy Hradisko 

Opáleniská/Páperné/Kladiny, Záhumnie, Vyšné pole, Porubské pole – nálezy 

odovzdané v rokoch 2014 – 2015, 

ff) Liptovská Osada, k. ú. Liptovská Osada, okr. Ružomberok, a Moštenica, k. ú. 

Moštenica, okr. Banská Bystrica – polohy: ústie Barborinej doliny; asi 200 m južne 

od Kozieho chrbta – nálezy odovzdané v roku 2018, 

gg) Liptovská Sielnica, k. ú. Sestrč, okr. Liptovský Mikuláš – poloha Liptovský hrad – 

južné svahy hradného kopca – nálezy odovzdané v roku 2017, 

hh) Liptovská Štiavnica, k. ú. Liptovská Štiavnica, okr. Ružomberok – poloha 

Hancková – nálezy odovzdané v roku 2015, 

ii) Ludrová, k. ú. Ludrová, okr. Ružomberok – poloha Hríbec/Za ohradom, 

a Partizánska Ľupča, k. ú. Partizánska Ľupča, okr. Liptovský Mikuláš – poloha Pri 

kríži – nálezy odovzdané v roku 2015. 

 

2. Žilinský samosprávny kraj nadobudol hnuteľné archeologické nálezy do svojho vlastníctva 

od Pamiatkového úradu Slovenskej republiky podľa Zmluvy o prevode vlastníctva 

hnuteľných archeologických nálezov zo dňa 06.07.2021 (ďalej len „Zmluva“). 

 

3. V súlade s čl. V Zmluvy je nadobúdateľ tohto majetku povinný nadobudnutý majetok zveriť 

do správy Liptovskému múzeu v Ružomberku, v dôsledku čoho uzatvárajú túto Zmluvu 

o zverení hnuteľného majetku do správy za nižšie uvedených podmienok. 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je zverenie hnuteľného majetku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve 

Žilinského samosprávneho kraja, do správy preberajúceho správcu, a to majetok 

špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy.  
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2. K hnuteľným archeologickým nálezom uvedeným v bode 1 tohto článku prináležia 

aj výskumné dokumentácie týchto archeologických výskumov stanovené vyhláškou 

Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktoré spracovali osoby oprávnené podľa § 35a 

ods. 1 a 36 ods. 4 pamiatkového zákona, a to spoločnosti ACANTHA ARCHEOLOGY, s. 

r. o., sídlo: Cintorínska 7/5188, 984 01 Lučenec, Archeologická agentúra, s. r. o., sídlo: 

Cukrová 14, 811 08 Bratislava, Archeovýskum, s. r. o., sídlo: Štúrova 3520, 031 01 

Liptovský Mikuláš, Midland Adventure, s. r. o., sídlo: Železničiarska 595/2, 974 01 Banská 

Bystrica, Pamiatkový úrad SR, sídlo: Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, Považské 

múzeum v Žiline, sídlo: Topoľová 1, 010 03 Žilina, a Via magna, s. r. o., sídlo: Nábrežná 2, 

038 61 Vrútky, spoločnosť je zrušená od 10. 07. 2019. 

 

3. Preberajúci správca správu majetku bez výhrad prijíma. Archeologické nálezy bude 

preberajúci správca 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. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

Čl. III 

Dátum zverenia majetku do správy  

 

1. Majetok uvedený v Čl. II tejto zmluvy sa zveruje do správy správcovi od 23. júla 2021, to 

na neurčitý čas. 

  

 

Čl. IV 

Cena 

 

1. Majetok uvedený v Čl. II tejto zmluvy sa zveruje do správy správcovi bezodplatne. 

 

Čl. V 

Účel zverenia majetku správy  

 

1. Účelom zverenia majetku do správy preberajúceho správcu je jeho využitie pre potreby 

preberajúceho správcu v súlade s predmetom jeho činnosti podľa zriaďovacej listiny. 

 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

 

2. Zverenie majetku do správy sa uskutočňuje na základe rozhodnutia predsedu Žilinského 

samosprávneho kraja podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. 

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke ŽSK. 
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4. Po podpísaní tejto zmluvy odovzdávajúci a preberajúci vyhotovia písomný Protokol o 

odovzdaní a prevzatí majetku uvedeného v čl. II tejto zmluvy vrátane jeho výskumnej 

dokumentácie. Tento protokol sa stane súčasťou zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany tejto zmluvy si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

6. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je príloha č. 1 – protokol o odovzdaní a prevzatí 

majetku. 

 

7. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden exemplár si ponechá 

preberajúci správca a jeden exemplár vlastník – odovzdávajúci.  

 

 

V Žiline dňa 21.7.2021  

 

Vlastník:                  Správca preberajúci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

           Ing. Erika Jurinová,  predsedníčka               PaedDr. Michal Kovačic, PhD. riaditeľ, v. r.                            

v zastúpení Ing. Petrom Weberom, podpredsedom, v. r. 

  

 

 

 

                             


