
ZMLUVA
003/2017

o prevode správy majetku štátu,
uzavretá v zmysle § 40, ods. 9 Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov a § 11 Zákona NR SR o správe majetku štátu č. 278/1993 Z.z. a v znení 
neskorších predpisov

Odovzdávajúci:

I. Zmluvné strany

Archeologický ústav SAV 
Akademická 2 
949 21 Nitra 
IČO: 166723

Zastúpený: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. 
riaditeľ AÚ SAV

Zodpovedný pracovník: Mgr. Róbert Malček, PhD.

Preberajúci: Mesto Fiľakovo 
Radničná 25 
986 01 Fiľakovo 
IČO: 00316075

Zastúpený: Mgr. Attila Agócs, PhD. 
Primátor mesta

Správu majetku bude vykonávať: Hradné múzeum vo Fiľakove 
Sídlo: Hlavná ul. 14,986 01 Fiľakovo
Zodpovedný zamestnanec 
oprávnený konať vo veci:

Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
riaditeľka múzea

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je  bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku - archeologických 
nálezov, ktoré boli nájdené pri archeologickom výskume archeologického náleziska: Fiľakovo 
- Stredný hrad, pare. č. 2806/1 (číslo výskumu: 39/2016) realizovaných AÚ SAV v Nitre. 
Zoznam nálezov je uvedený v prílohe 1.

III. Doba prevodu

Bezodplatný prevod správy majetku štátu sa uskutoční dňom odovzdania a prevzatia 
predmetov prevodu.



IV. Podmienky prevodu

Nálezy prevezme Mgr. Viktória Tittonová, PhD. od Archeologického ústavu SAV v Nitre na 
základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha 2). 
Nálezy budú riadne zaevidované a uložené vo fonde inštitúcie a ďalej sa bude s ním nakladať 
ako s muzeálnymi zbierkovými predmetmi.

V. Autorské práva

Autorské práva vedúcich výskumov ako i Archeologického ústavu SAV v Nitre zostávajú 
zachované v zmysle Zákon č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon).
Preberajúci umožní v budúcnosti odovzdávajúcemu bezodplatný prístup k nálezom na 
vedecké, odborné účely a výstavné účely.

VI. Všeobecné ustanovenia

Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 2 
exempláre.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi a účinnosť po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.

Prílohy zmluvy:
Príloha 1:
Zoznam archeologických nálezov z archeologického výskumu Fiľakovo - Stredný hrad, 
pare. č. 2806/1, určených na prevod správy majetku 
Príloha 2:
Protokol o odovzdaní nálezov a prevode správy majetku štátu do Hradného múzea vo 
Fiľakove

Mgr. Attila Agócs, PhD. 
primátor mesta Fiľakovo

V Nitre, dňa

doc. PhDr. Matej RutjKay, CSc. 
riaditeľ AÚ SAV

Odovzdávajúcim Preberajúci:
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keramika 1 kachlica hlina kazemata 3, rez 2 vrstva U12 7.6.2016

násyp nad nálezovými situáciami
keramika 2 kachlica hlina kazemata 3 vrstva U1 8.6.2016

násyp nad suťou
keramika 3 kachlica hlina kazemata 4 vrstva U12 8.6.2016 objektom 1, svetlo sivohnedá; hĺbka 0- 

HOcm
keramika 4 kachlica hlina kazemata 3 vrstva U1 14.6.2016

keramika 5 kachlica hlina kazemata 3 vrstva U1 15.6.2016
násyp nad suťou, povrchová vrstva

keramika e kachlica hlina rez 1 vrstva U8 24.6.2016

keramika 7 kachlica hlina kazemata 3 rez 3 vrstva U3 28.6.2016
násyp po Kalmárovi

keramika 8 kachlica hlina rez 1 vrstva U10 29.6.2016
tmavá suť

keramika 9 kachlica hlina rez 3 vrstva U3 29.6.2016
násyp po Kalmárovi

keramika 10 kachlica hlina kazemata 4 sonda 1 vrstva U13 30.6.2016
kachlica s drakom

keramika 11 kachlica hlina kazemata 4 sonda 1 vrstva U13 30.6.2016
1 ks figurálnej k.

keramika 12 kachlica hlina kazemata 4 sonda 1 
objekt 1

vrstva U13 4.7.2016
začistovanie okolia kolových jám

keramika 13 kachlica hlina kazemata 4 sonda 1 vrstva U 14a 5.7.2016
žltá vrstva

keramika 14 kachlica hlina kazemata 4 sonda 1 vrstva U12 6.7.2016
východná čast sondy, spracovanie profilu

keramika 15 kachlica hlina kazemata 3 rez3 vrstva U5 7.7.2016
spodná suť

keramika 16 kachlica hlina kazemata 3 vrstva U1 7.7.2016
začistovanie okolia múrika 1 a 2

keramika 17 kachlica hlina Kazemata 4 objekt 1 8.8.2016
okolie kolových jám pri kamennom múre

keramika 18 kachlica hlina kazemata 3 22.8.2016 povrchová vrstva, znižovanie vrstvy 
delovej pozície

keramika 19 kachlica hlina perenyiho bašta 25.8.2016 začistovanie okolia konzervovaného múru 
na ľavej strane kamenného schodiska

drobný predmet i Fe predmety - Fe
klince (6ks),Pb

Fe, Pb kazemata 4 vrstva U12 7.6.2016 Násyp nad nálezovými situáciami, vrstva 
totožnás s vrstvou U1 v kazemate č. 3

drobný predmet 2 Fe predmety - Fe 
klince (8ks),

Fe kazemata 3 vrstva U1 8.6.2016
Povrchová vrstva, násyp nad suťou

drobný predmet 3 Fe kovanie z opätku 
čižmy

Fe kazemata 4 vrstva U12 8.6.2016
násyp nad nálezovými situáciami

drobný predmet 4 kovová minca kov kazemata 3 vrstva 8.6.2016
nájdená na povrchu

drobný predmet 5 valček 7 ozemata 3 vrstva U1 8.6.2016
násyp nad suťou, povrchová vrstva

drobný predmet 6 yžica hliník ozemata 3 vrstva U1 8.6.2016
násyp nad suťou

drobný predmet 7 vidlička Fe cazemata 4 vrstva U12 8.6.2016
násyp nad nálezovými situáciami

drobný predmet 8 Fe predmety (7ks) Fe cazemata 4,sonda 1 vrstva U14b 8.7.2016

drobný predmet 9 Fe predmety 
2ks),Pb nábojnice

Fe,Pb cazemata 4 vrstva U12 9.6.2016
násyp nad nálezovými situáciami

drobný predmet 10 Fe predmety 
18ks),Pb nábojnica

Fe,Pb cazemata 3 vrstva U1 13.6.2016
násyp nad suťou, 20. sroročie

drobný predmet 11 sklo (6ks) sklo kazemata 4 vrstva U12 13.6.2016
násypová vrstva nad suťou

drobný predmet 12 :e sekera Fe cazemata 3 vrstva U1 15.6.2016
násyp nad suťou

drobný predmet 13 :e podkovička alebo 
covanie z čižmy

Fe cazemata 3 vrstva U1 15.6.2016
násyp nad suťou

drobný predmet 14 fajka ilina kazemata 4 vrstva U12 16.6.2016
násyp nad naálezovými situáciami
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drobný predmet 15 sklo (3ks) sklo kazemata 3 vrstva U1 22.6.201G
20. storočie

drobný predmet 16 Fe predmety (4ks), 
Pb (2ks)

Fe,Pb rez č. 1 vrstva U7 23.6.2016
vrchná suťová vrstva

drobný predmet 17 delová guľa 
(fragment)

Fe rez č. 1 vrstva U7 23.6.2016
suťová vrstva

drobný predmet 18 delová guľa 
(fragment)

Fe rez č. 1 vrstva U7 24.6.2016
suťová vrstva

drobný predmet 19 Fe predmety (5ks) Fe rez č. 1 vrstva U8 24.6.2016

drobný predmet 20 sklo maľované (lks), 
sklo číre (lks), čínsky

sklo,porce
lán

sonda 1/11, dolný 
hrad

zber z 
haldy

24.6.2016
zber z dolného hradu

drobný predmet 21 minca kov sonda 1/11, dolný 
hrad

zber z 
haldy

24.6.2016
zber z dolného hradu

drobný predmet 22 Fe predmety (10ks), 
Pb nábojnice (lOks)

Fe,Pb kazemata 3, rez č. 3 vrstva U3 26.6.2016
(Kalmár),20. storočie

drobný predmet 23 Fe predmety (4ks), 
Fe klinec veľký (lks),

Fe,Pb kazemata 3 vrstva U2 27.6.2016
suť

drobný predmet 24 Fe predmety - klince 
(45ks), bronzový

Fe kazemata 4, sonda 1 vrstva U13 28.6.2016

drobný predmet 25 gulička 7 kazemata 4, sonda 1 vrstva U13 28.6.2016

drobný predmet 25 ukončenie rúčky 
noža

bronz,
drevo

kazemata 4, sonda 1 vrstva U13 28.6.2016

drobný predmet 27 ukončenie rukoväte 
meča(gombík)

Fe kazemata 4, sonda 1 vrstva U13 28.6.2016

drobný predmet 28 hlavica kľúča Fe kazemata 4 vrstva U13 28.6.2016

drobný predmet 29 Fe predmety (8ks) Fe kazemata 4, sonda 1 vrstva U15 28.6.2016

drobný predmet 30 Fe predmety (3ks) Fe kazemata 4, sonda 1 vrstva U16 28.6.2016

drobný predmet 31 minca Ag rez č. 1 vrstva U10 29.6.2016

drobný predmet 32 Fe predmety (20. 
stor. 3ks), Pb

Fe,Pb rez č. 1 vrstva U10 29.6.2016
tmavá suť

drobný predmet 33 Pb guľka Pb rez č. 1 vrstva u u 29.6.2016

drobný predmet 34 zdobený pliesok bronz kazemata 3, rez č. 2 vrstva U6 29.6.2016

drobný predmet 35 minca Ag rez č. 2, kazemata 3 vrstva U6 29.6.2016

drobný predmet 36 fragmet šidla kosť kazemata 3, rez č. 2 vrstva U6 29.6.2016

drobný predmet 37 Fe predmety 
(8ks),Pb a iné

Fe,Pb kazemata 3, rez č. 3 vrstva U3 29.6.2016
(Kalmár),20. storočie

drobný predmet 38 Fe guľky (2ks), Fe zber z haldy zber 29.6.2016

drobný predmet 39 Ag pliešky ? (4 ks) Ag zber z haldy zber 29.6.2016

drobný predmet 40 Ag? ozdoba Ag zber z haldy zber 29.6.2016

drobný predmet 41 Fe klince (29ks),Fe 
predmety (6ks),Fe

Fe zber z haldy zber 29.6.2016

drobný predmet 42 Fe klince (2ks),Fe 
ták(lks)

Fe <azemata3, rez č. 2 vrstva U1 30.6.2016
znižovanie vrstvy U1

drobný predmet 43 Fe ozdoba Fe zber z haldy zber 29.6.2016

drobný predmet 44 minca Ag sonda 1/11, dolný 
hrad

zber 30.6.2016
zber z dolného hradu

drobný predmet 45 miska? uronz zber z haldy zber 30.6.2016

drobný predmet 46 sklo (2ks) sklo :azemata 4, sonda 1 vrstva U13 1.7.2016

drobný predmet 47 Fe klince (5ks) Fe (azemata 4, sonda 1 vrstva U13 1.7.2016
vrstva nad žltou vrstvou

drobný predmet 48 Fe klince ( llk s ) Fe tazemata 4, sonda 1 objekt č. 1 U13 4.7.2016
začisťovanie okolia kolových jám

drobný predmet 49 covové predmety 
41ks)

cov zber z haldy zber 4.7.2016

razematy 2-4
drobný predmet 50 olovené guľky celé

I2ks),poškodené
Pb zber z haldy zber 4.7.2016

(azematy 2-4
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drobný predmet 51 Fe predmety (7ks) Fe kazemata 4, sonda 1 vrstva U12 5.7.2016 východná časťsondy, spracovanie profilu, 
20. storočie?

drobný predmet 52 Fe klince (23ks) Fe zber z haldy zber 5.7.2016
kazematy 2-4

drobný predmet 53 pliesok alebo minca 
?

kazemata 4, sonda 1 vrstva U14a 5.7.2016
žltá vrstva

drobný predmet 54 ihla bronz kazemata 4, sonda 1 vrstva U13 5.7.2016
východná časť sondy, spracovanie profilu

drobný predmet 55 sponka z oblečenia bronz kazemata 4, sonda 1 vrstva U 14a 5.7.2016
žltá vrstva

drobný predmet 56 astragal
(spoločenská hra)

kosť kazemata 4, sonda 1 vrstva U12 6.7.2016
čistenie okolia kolových jám

drobný predmet 57 Fe klin? Fe kazemata 3 vrstva U1 7.7.2016
začisťovanie múrov 1 a 2

drobný predmet 59 sklo svetlomodré sklo kazemata 4 vrstva U1 7.7.2016

začisťovanie múrov 1 a 2
drobný predmet 59 Fe nožík (lks),Fe 

klince a predmety z
Fe kazemata 3 vrstva U1 7.7.2016

začisťovanie múrikov č . l a2
drobný predmet 60 Fe predmety (7ks) Fe kazemata 4, sonda 1 vrstva U 14a 8.7.2017

drobný predmet 61 Fe kľúč Fe kazemata 4 vrstva U16 11.7.2016
stredovek?

drobný predmet 62 Fe predmety (4ks) Fe kazemata 4 vrstva U16 11.7.2016
stredovek?

drobný predmet 63 Fe delová guľa Fe Perényiho bašta 22.7.2016 začisťovanie kamenného schodiska, nález 
z rigolu

drobný predmet 64 Fe delová guľa Fe Perényiho bašta 22.7.2016 začisťovanie kamenného schodiska, nález 
z rigolu

drobný predmet 65 kostená píšťala kosť kazemata 4, sonda 1 vrstva U12 9.6.2016

drobný predmet 66 Fe predmety (9ks) Fe,Pb kazemata 3 22.8.2016 povrchová vrstva, znižovanie vrstvy 
delovej pozície, 20. storočie

drobný predmet 67 sklo (3ks) sklo kazemata 3 22.8.2016 povrchová vrstva, znižovanie vrstvy 
delovej pozície

drobný predmet 68 Fe klince a iné 
predmety (50ks), Fe

Fe Perényiho bašta 25.8.2016

drobný predmet 69 Fe stavebné klince a 
klin (5ks)

Fe Perényiho bašta 25.8.2016
začisťovanie okolia konzervovaného múru

drobný predmet 70 Fe kovanie z opätku 
čižmy

Fe Perényiho bašta 25.8.2016 začisťovanie okolia konzervovaného múru 
na ľavej strane, prepálená vrstva

drobný predmet 71 Fe držadlo 
ornamentálne

Fe Perényiho bašta 25.8.2016
začisťovanie okolia múru na ľavej strane

drobný predmet 72 Fe nožík Fe Perényiho bašta 25.8.2016 začisťovanie okolia konzervovaného múru 
na ľavej strane schodov

drobný predmet 73 Fe klin? Fe Perényiho bašta 25.8.2016 začisťovanie okolia konzervovaného múru 
na ľavej strane schodov

drobný predmet 74 sklo (3ks) sklo Perényiho bašta 7.9.2016
začisťovanie okolia múru

stavebný materiál 1 opracovaný kameň kameň kazemata 4 vrstva U12 8.6.2016 násyp nad nálezovými situáciami, 0-110 
cm, svetlosív- hnedá

stavebný materiál 2 dlaždica Žilina kazemata 3 vrstva U12 9.6.2016
násyp nad suťou, povrchová vrstva

stavebný materiál 3 dlaždica Mína kazemata 4 vrstva U12 14.6.2016
násyp nad nálezovými situáciami

stavebný materiál 4 dlaždica ílina rez 1 vrstva U7 22.6.2016
vrchná suťová vrstva

stavebný materiál 5 dlaždica ilina kazemata 3 vrstva U2 27.6.2016

suť
stavebný materiál 6 dlaždica ílina (azemata 4 objekt 1 8.8.2016

okolie kolových jám pri kamennom múre
stavebný materiál 7 dlaždica hlina kazemata 3 22.8.2016

znižovanie vrstvy delovej pozície
zvieracie kosti 1 costi (Osť tazamata 4 vrstva U12 8.6.2016 [začistovanie), hĺbka 0-110 cm, vrstva 

svetlosivo hnedá
zvieracie kosti 2 (osti cosť cazemata 4 objekt 1 U13 14.6.2016

začisťovanie okolia kolových jám
zvieracie kosti 3 (osti (osť kazemata 3 vrstva U1 22.6.2016

násyp nad suťou
zvieracie kosti 4 (osti cosť rez 1 vrstva U7 22.6.2016

zvieracie kosti 5 (Osti cosť kazemata 3 vrstva U2 27.6.2016
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zvieracie kosti 6 kosti kosť rez 1 vrstva U9 27.6.2016
žltosivá zemina

zvieracie kosti 7 kosti kosť kazemata 4 sonda 1 vrstva U13 27.6.2016

zvieracie kosti g kosti kosť kazemata 4 sonda 1 vrstva U13 27.6.2016

zvieracie kosti 9 kosti kosť kazemata 4 sonda 1 vrstva U14 28.6.2016

zvieracie kosti 10 kosti kosť kazemata 4 sonda 1 vrstva U15 28.6.2016

zvieracie kosti 11 kosti kosť kazemata 4 sonda 1 vrstva U16 28.6.2016

zvieracie kosti 12 kosti kosť kazemata 4 sonda 1 vrstva U17 28.6.2016

zvieracie kosti 13 kosti kosť kazemata 3 vrstva U3 28.6.2016

zvieracie kosti 14 kosti kosť kazemata 3 rez3 vrstva U3 29.6.2016
Kalmár

zvieracie kosti 15 kosti kosť kazemata 3 rez3 5uvrstvie U4 29.6.2016

zvieracie kosti 16 kosti kosť kazemata 3 rez2 vrstva U17 29.6.2016

zvieracie kosti 17 kosti kosť kazemata 4 sonda 1 vrstva U13 1.7.2016
vrstva nad žltou

zvieracie kosti 18 kosti kosť kazemata 4 sonda 1 vrstva U15 1.7.2016
medzi dvomi múrikmi

zvieracie kosti 19 kosti kosť kazemata 3 rez2 vrstva U17 4.7.2016
žltosivá pieskovitá

zvieracie kosti 20 kosti kosť kazemata 4 sonda 1 vrstva U12 5.7.2016
východná čast sondy, spracovanie profilu

zvieracie kosti 21 kosti kosť kazemata 4 sonda 1 vrstva U13 5.7.2016
zmiešaná

zvieracie kosti 22 kosti kosť kazemata 4 sonda 1 vrstva U14 5.7.2016
žltá

zvieracie kosti 23 kosti kosť kazemata 3 vrstva Ü1 7.7.2016

zvieracie kosti 24 kosti kosť kazemata 4 sonda 1 vrstva U 14b 8.7.2016
hlinitoštrkovitá sivohnedá

zvieracie kosti
25

kosti
kosť sondal vrstva U18

12.7.2016

zvieracie kosti
26

kosti
kosť Perényiho bašta

8.6.2016 múru na ľavej strane kamenného 
schodiska (povrch aj okolie múru)

zvieracie kosti
27

kosti
kosť kazemata 4

8.8.2016
okolie kolových jám pri kamennom múre

zvieracie kosti
28

kosti
kosť kazemata 3 vrstva

22.8.2016 povrchová vrstva znižovanie vrstvy 
delových pozícii.

zvieracie kosti 29
kosti

kosť Perényiho bašta
7.9.2016

povrchová vrstva

keramika
1 črepy hlina kazemata 3 vrstva U1 7.6.2016

násyp nad suťou, povrchová vr.

keramika
2 črepy hlina kazemata 4 vrstva U12 7.6.2016

násyp nad nálezovými sít.

keramika
3 črepy hlina kazemata 3 vrstva U1 8.6.2016

násyp nad suťou, povrchová

keramika
4 črepy hlina kazemata4 vrstva U12 8.6.2016 násyp nad nálezovými sít., vrstva svetlo 

sivohnedá, 0-110 cm

keramika
5 črepy hlina kazemata4 vrstva U12 8.6.2016 násyp nad nálezovými sit., vrstva svetlo 

sivohnedá, 0-110 cm

keramika
6 črepy hlina kazemata 3 vrstva U1 9.6.2016

násyp nad suťou

keramika
7 črepy ilina <azemata 4 vrstva U12 9.6.2016

nad nálezovými sit.

keramika
8 črepy hlina <azemata 3 vrstva U1 13.6.2016

násyp nad suťou

keramika
9 črepy ilina <azemata 4 vrstva U12 14.6.2016

násyp nad nálezovými sit.

keramika
10 črepy hlina (azemata 4 objekt 1 vrstva U13 14.6.2016

začistovanie okolia kolových jám

keramika
11 črepy ilina kazemata 3 vrstva U1 15.6.2016

násyp nad suťou

keramika
12 črepy ilina cazemata 3 vrstva U1 16.6.2016

násyp nad suťou
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keramika
13 črepy hlina kazemata 3 vrstva U1 22.6.2016

násyp nad suťou

keramika
14 črepy hlina rez 1 vrstva U7 22.6.2016

vrchná suť

keramika
15 črepy hlina r e z l vrstva U7 23.6.2016

vrchná suť

keramika
16 črepy hlina rez 1 vrstva U7 24-6.2016

vrchná suť

keramika
17 črepy hlina kazemata 4 sonda 1 vrstva U14 27.6.2016

keramika
18 črepy hlina kazemata 3 vrstva U2 27.6.2016

keramika
19 črepy hlina r e z l vrstva U9 27.6.2016

žltosivá vrstva

keramika
20 črepy hlina kazemata 3 rez 3 vrstva U3 28.6.2016

Kalmár

keramika
21 črepy hlina kazemata 3rez 2 vrstva U6 28.6.2016

habánska keramika

keramika
22 črepy hlina kazemata 4 sonda 1 vrstva U15 28.6.2016

keramika
23 črepy hlina kazemata 4 sonda 1 vrstva U16 28.6.2016

keramika
24 črepy hlina rez 3 vrstva U3 29.6.2016

Kalmár

keramika
25 črepy hlina kazemata 3 vrstva U3 29.6.2016

keramika
26 črepy hlina kazemata 3 rez3 29.6.2016

súvrstvie č. 4, spodná vrstva

keramika
27 črepy hlina kazemata 4 sonda 1 vrstva U7 29.6.2016

keramika
28 črepy hlina kazemata 4 sonda 1 vrstva U13 29.6.2016

keramika
29 črepy hlina rez 1 vrstva U10 29.6.2016

tmavá suť

keramika
30 črepy hlina kazemata 4 sonda 1 vrstva U13 30.6.2016

keramika
31 črepy hlina hafda 30.6.2016

keramika
32 črepy hlina r e z l 30.6.2016

keramika
33 črepy hlina kazemata 4 sonda 1 vrstva U13 1.7.2016

vrstva nad žltou

keramika
34 črepy hlina kazemata 4 sonda 1 vrstva U15 1.7.2016

medzi dvoma múrmi

keramika
35 črepy hlina rez 1 vrstva U18 1.7.2016

keramika
36 črepy hlina kazemata 3 rez 2 vrstva U17 4.7.2016

žltosivá piesková

keramika
37 črepy hlina kazemata 4 sonda 1 

objekt 1
4.7.2016

začisťovanie okoiia kolových jám

keramika
38 črepy hlina kazemata 4 sonda 1 vrstva U12 5.7.2016

spracovanie profilu

keramika
39 črepy hitina kazemata 4 sonda 1 vrstva U12 5.7.2016

spracovanie profilu

keramika
40 črepy ilína kazemata 4 sonda 1 

objekt 1
vrstva U12 5.7.2016

spracovanie profilu

keramika
41 črepy ilina kazemata 4 sonda 1 vrstva U12 5.7.2016

zmiešaná

keramika
42 črepy 'klina <azemata 4 sonda 1 vrstva U13 5.7.2016

keramika
43 črepy ilina <azemata 4 sonda 1 vrstva U14a 5.7.2016

keramika
44 črepy ilina (azemata 4 sondal vrstva U12 7.7.2016

čistenie kolových jám

keramika
45 črepy ílina kazemata 3 vrstva U1 7.7.2016

začistovanie múru 1 a 2

keramika
46 črepy ílina <azemata 3 rez3 vrstva U5 7.7.2016

spodná suť

keramika
47 črepy ílina kazemata 4 sondal vrstva U 14a 8.7.2016

keramika
48 črepy ílina (azemata 4 sondal 

objektl
vrstva U 14b 11.7.2016
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keramika
49 črepy hlina kazemata 4 sonda 1 11.7.2016

pri objekte č. 1

keramika
50 črepy hlina kazemata 4 sonda 1 vrstva U18 12.7.2016

hiinito štrkovitá stredne sivohnedá

keramika
51 črepy hlina kazemata 4 sonda 1 vrstva U20 13.7.2016

najspodnesí stredovek

keramika
52 črepy hlina kazemata 4 objekt 1 8.8.2016

okolie kolových jám

keramika
53 črepy hlina kazemata 4 objekt 1 8.8.2016

okolie kolových jám

keramika
54 črepy hlina kazemata 3 22.8.2016

znižovanie vrstvy delovej pozície

keramika
55 črepy hlina Perényiho bašta 25.8.2016 začistovanie okolia konzervovaného 

múru

keramika
56 črepy hlina Perényiho bašta 25.8.2016

začistovanie okolia konzervovaného múru

keramika
57 črepy hlina Perényiho bašta

7.9.2016
na ľavej strane kamenného schodiska 
(povrch aj okolie múru)

keramika
58 črepy hlina Perényiho bašta

7.9.2016
na ľavej strane kamenného schodiska 
(povrch aj okolie múru)

keramika
59 črepy hlina kazemata 3

22.9.2016 Čistenie povrchovej vrstvy

Strana 6



Protokol

o odovzdaní nálezov a prevode správy majetku štátu’ na mesto Fiľakovo do 
zbierok Hradného múzea vo Fiľakove
(príloha 2 k Zmluve 003/2017 o prevode správy majetku štátu)

Odovzdávajúci:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach zmluvných:

Sídlo:
Zodpovedný zamestnanec oprái 
prevodu predmetov:
Funkcia:

Archeologický ústav SAV 
Slovenská akadémia vied 
Nitra, Akademická 2

doc.PhDr. Matej Ruttkay, CSc. 
riaditeľ ústavu 
Akademická 2,949 21 Nitra 
:ný konať vo veci 
PhDr. Róbert Malček, PhD. 
vedecký pracovník

Preberajúci: Mesto Fiľakovo

Sídlo:
IČO:

Radničná 25,986 01 Fiľakovo 
00316075

Zástupca oprávnený konať
vo veciach zmluvných: Mgr. Attila Agócs, PhD.

primátor mesta

Správu majetku bude vykonávať: Hradné múzeum vo Fiľakove 
Zodpovedný zamestnanec oprávnený konať vo veci 
prevodu zbierok: Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
Funkcia: riaditeľka HMF

Predmet prevodu

Archeologické predmety -  podľa priloženého zoznamu - oprávnený zamestnanec AÚ 

SAV odovzdáva a oprávnený zamestnanec Hradného múzea vo Fiľakove preberá 

v počte podľa priloženého zoznamu (príloha č. 1)

V Nitre, dňa:

/  <£3
/  -MTwVSL

' • H ' f t r

za preberajúceho
1


