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Č.j.957/OČ/2017 
KE A-5    

D a r o v a c i a  z m l u v a  č . 1 8 / M S A / 2 0 1 7   
 

uzatvorená v zmysle ust. § 628 a násl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na § 9 ods.6, pís.b) zák. č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a ochrane 

predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
 
                                                        

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Darca:                                             
                                                           Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina 
Štatutárny zástupca:                           Ing. Ľuboš Javor, tajomník SRZ 
Sídlo:                                                  ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina   
IČO:                        00 178 209    
Kontakty:                                 +421 41 507 36 12; +421 948 052 273;  jevcak@lesyservis.sk 
(ďalej len „darca“)     
 
Obdarovaný:                                Múzeum vo Svätom Antone                  
Štatutárny zástupca:                          Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea  
Sídlo:                                                 969 72 Svätý Anton   
IČO:                      35985135   
DIČ:                                                  2021439244                                  
Bankové spojenie:                             Štátna pokladnica    
Číslo účtu:                                         7000068058/8180 
IBAN:                       SK31 8180 0000 0070 0006 8058 
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach realizácie zmluvy:          PhDr. Ingrid Hričovcová, predseda Komisie pre tvorbu zbierok 
Zriaďovacia listina:                           Ministerstva pôdohospodárstva SR  
                                                           číslo 5235/2007 – 250 zo dňa 13.12.2007 
Registračná listina:         Ministerstva kultúry SR č. MK: 1994/98 – 400             
                                                           reg. č. RM 31/98 zo dňa 31.07.1998 
Kontakty:          info@msa.sk,  +421 45 6913932 
(ďalej len “obdarovaný”) 

 
Článok II 

Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto darovacej zmluvy (ďalej len „zmluva“)  je darovanie predmetu kultúrnej 

hodnoty: (ďalej len „dar“) bližšie špecifikovaný podľa Prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou  tejto zmluvy, zo strany darcu obdarovanému, za účelom zhodnotenia zbierkového fondu 
obdarovaného.  

2. Darca prehlasuje, že je výlučným vlastníkom daru, špecifikovaného v zmysle bodu 1. tohto článku 
a je si vedomý právnych následkov, pokiaľ by sa preukázal opak. 

3. Darca čestne prehlasuje, že na dar sa nevzťahuje zák. č. 185/2015  Z. z. Autorský zákon v platnom 
znení.  (ak áno urobí sa Licenčná zmluva)  

 
 

Článok III 
Stav predmetu darovania 

 
1. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil so stavom daru, 

citovaného v Článku. II , bod 1. tejto zmluvy a v tomto stave ho od darcu s vďačnosťou prijíma.       
2. Darca vyhlasuje, že na dare ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy neviaznu žiadne dlhy, ani iné 

záväzky a právne povinnosti. 
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Článok IV 
Podmienky zmluvy 

 
1. Darca týmto darúva, t.j. bezodplatne prenecháva dar, špecifikovaný v zmysle bodu 1. Článku II. 

tejto zmluvy, obdarovanému a obdarovaný tento dar bez akýchkoľvek výhrad prijíma do svojho 
vlastníctva. 

2. Obdarovaný sa zaväzuje zabezpečiť odbornú správu, odbornú evidenciu  prevzatého daru,  jeho 
 využívanie a sprístupňovanie  v súlade so  zák. č. 206/2009 Z. z. v platnom znení. 
3. Obdarovaný je povinný chrániť prevzatý dar pred jeho poškodením, znehodnotením a 
 odcudzením. 
4. V súlade so zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, darca 
 poskytuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré dobrovoľne  poskytuje  
 obdarovanému v rozsahu údajov, poskytnutých v tejto zmluve, pre účely  odbornej evidencie  
 obdarovaného. 
5. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k daru po podpísaní tejto zmluvy oprávnenými 
 zástupcami oboch zmluvných strán, prevzatím predmetu darovania a nadobudnutím platnosti 
 tejto zmluvy. 
6. Obdarovaný prehlasuje, že táto zmluva sa po nadobudnutí platnosti a účinnosti stáva 
 neoddeliteľnou súčasťou odbornej evidencie obdarovaného. 
7. Darca prehlasuje, že touto zmluvou neobmedzuje dispozičné právo obdarovaného  k predmetu 
 darovania žiadnym záväzkom. 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 

Zb. v platnom znení, v súlade so zák. č. 206/2009 Z. z. v platnom znení a Výnosom MK SR č.  
MK-2544/2015-110/11648 v platnom znení. 

2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 vyhotovenia pre 
obdarovaného a 1 vyhotovenie pre darcu. 

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

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, 
budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa nepodarí nájsť v 
danom spore vyhovujúce riešenie, zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú vzájomný spor 
riešiť v súlade so zák. č. 420/2004 Z. z. o mediácii  v platnom znení. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom,  
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

6. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomne formou očíslovaných dodatkov, ktoré nadobudnú 
platnosť až ich podpisom oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

7. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a 
dodatkov v centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR. 

 
 

Vo Svätom Antone, dňa 31.10.2017                                 Michalovce dňa 
 
 
 
 
.........................................                                                  ......................................... 
Ing. Marian Číž                                                                        Ing. Ľuboš Javor, tajomník SRZ 
 riaditeľ múzea                                                                                                                                                            
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Príloha č.1. 
 
Kapor riečny, dermoplastický preparát bez podložky, navrhovaná hodnota          200 EUR   
Kapor riečny, dermoplastický preparát bez podložky, navrhovaná hodnota          180 EUR 
Zubáč veľkoústy, dermoplastický preparát bez podložky, navrhovaná hodnota    200 EUR       
Amur biely, dermoplastický preparát bez podložky, navrhovaná hodnota              200 EUR                
          
                
              

 

  


