
DAROVACIA  ZMLUVA 

č. 15/2014 

 
uzatvorená v zmysle § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 
Predávajúci:      Helena Slavíková                                           
Adresa:               
Číslo OP:                               
  
Číslo registra: 
(ďalej len „darca“) 
 
 
 
Obdarovaný:                                  Novohradské múzeum a galéria Lučenec 
Štatutárny orgán:                Iveta Kaczarová - riaditeľka 
Sídlo:                                               Kubínyiho nám.č. 3, 984 01 Lučenec 
Zástupca oprávnený konať 
vo veciach zmluvných:                  Iveta Kaczarová 
Funkcia:                                          riaditeľka 
Bankové spojenie:                         Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                                      7000396123/8180 
IČO:                                                 35984791 
Zamestnanec oprávnený konať   
vo veciach realizácie zmluvy:       Iveta Kaczarová 
Funkcia:                                          riaditeľka 
Zriadenie:                                        Zriaďovacia listina BBSSK  
                                                         č. 2002/001004, dodatok č. 1 BBSSK  
                                                         č. 2003/020223 a RL MK 1991/98-400 
 
(ďalej len „obdarovaný“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Článok II. 

Predmet zmluvy 
 
1.  Predmetom zmluvy je darovanie výtvarného diela: 
 1. Helena Sláviková Hrušková: Klid (Kľud), (2010, akvarel, 100x70)    

           
 
2.  Darca je výlučným vlastníkom predmetu darovania. 
3.  Hodnota predmetu darovania je  750,- € 
 
 

Článok III. 
Stav predmetu darovania 

 
1.  Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil  
  so stavom predmetu darovania podľa článku II. tejto zmluvy a predmet darovania    
  prijíma v tomto stave. 
2. Darca vyhlasuje, že predmet darovania podľa článku II. tejto zmluvy neviažu   
  žiadne dlhy, ani iné záväzky a právne povinnosti. 
 
 

 
Článok IV. 

Podmienky zmluvy 
 
      Predmety darovania budú slúžiť na výstavné účely.  
   
 
 

Článok V. 
Všeobecné a záverečné ustanovenie 

 
1.   Darca bezodplatne obdarovanému ponecháva a obdarovaný bez akýchkoľvek    
     výhrad prijíma predmet darovania podľa článku II. – IV. tejto zmluvy. 
2.   Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu darovania podľa článku II. 

tejto zmluvy dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a prevzatím 
predmetu darovania. 

3.   Obdarovaný sa zaväzuje nakladať s predmetom darovania podľa článku II. tejto 
zmluvy v súlade s podmienkami v článku IV. tejto zmluvy. 

4.   Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenia pre každú 
zmluvnú stranu. 

5.   Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom prevzatia predmetu darovania podľa článku II. tejto zmluvy. 

6.   Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, 
nebola uzatvorená v tiesni a za nevýhodných podmienok. 

 
 

 
 



 
Článok VI. 

Poskytnutie osobných údajov 
 
Podpísaním tejto zmluvy darca súhlasí so spracovaním osobných údajov, 
poskytnutých v zmysle § 7 ods. 1 a 2  zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov, za účelom darovania. Darca má právo súhlas 
na spracovanie osobných údajov odvolať. Osobné údaje sa poskytujú na dobu 
neurčitú. Prevádzkovateľ informačného systému sa zaväzuje po odvolaní súhlasu 
poskytnuté údaje zlikvidovať a úradné doklady vrátiť darcovi. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


