
D a r o v a c i a z m l u v a č. 3/2014 

uzatvorená v zmysle ust. § 628 a násl. Zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade 
s ust. § 9 ods. 5 písm. b) zák. č. 206/2009 Z. z. v platnom znení 

Zmluvné strany 

Darca: Ing. Z B 
Adresa: Kežmarok 
Číslo OP: 
Kontakty : 

(ďalej len "darca") 

Múzeum v Kežmarku 
príspevková organizácia 
Mgr. Erika Cintulová 
Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok 

Mgr. Erika Cintulová 
riaditeľka 
Štátna pokladňa 
SK 77 8180 0000 0070 0051 9541 
37781227 
2021452323 
Zriaďovacia listina Prešovského samosprávneho kraja z 1. 
apríla 2002, KUL- 2002/000153/11 
052/452 26 19 

(ďalej len "obdarovaný") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok darcu bezodplatne dať obdarovanému: 
a1 Pamätné listy EĽRO v počte 3 ks 
b/ Obálky so známkami a pečiatkami EĽRO v počte 7 ks 
c/ Obálky s motívom Vianoc v počte 4 ks 

ďalej len predmety, za účelom doplnenia zbierkového fondu Múzea v Kežmarku. 
2. Darca prehlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetov darovania, vyšpecifikovaného v bode 1 
tohto článku. 

Článok II. 
Stav predmetu darovania 

1. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil so stavom predmetov 
darovania, vyšpecifikovaného v článku I, bod 1 tejto zmluvy a predmety darovania prijíma v tomto 
stave. 
2. Darca vyhlasuje, že na predmety darovania sa neviažu žiadne dlhy, ani iné záväzky a právne 
povinnosti. 

Obdarovaný: 
Práva forma: 
Štatutárny zástupca: 
Sídlo: 
Zástupca oprávnený konať 
vo veciach realizácie zmluvy: 
Funkcia: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

Zriadenie: 

Kontakty: 



Článok III. 
Podmienky zmluvy 

1. Darca bezodplatne obdarovanému prenecháva a obdarovaný bez akýchkoľvek výhrad prijíma 
predmety podľa ČI. I tejto zmluvy. 
2. Obdarovaný sa zaväzuje zabezpečiť odbornú správu, odbornú evidenciu predmetov podľa Článku 
I tejto zmluvy, jeho využívanie a sprístupňovanie v súlade so zák.č. 206/2009 Z.z. v platnom znení. 
3. Obdarovaný je povinný chrániť predmety podľa ČI. I tejto zmluvy pred ich poškodením, 
znehodnotením a odcudzením. 
4. V súlade so zákonom NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších 
predpisov, darca poskytuje súhlas na uloženie a spracovanie svojich osobných údajov pre 
obdarovaného. 
5. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetom darovania podľa Článku I. tejto zmluvy 
dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a prevzatím predmetu 
darovania. 
6. Obdarovaný prehlasuje, že táto zmluva sa po nadobudnutí platnosti a účinnosti stáva 
neoddeliteľnou súčasťou odbornej evidencie. 
7. Darca prehlasuje, že touto zmluvou neobmedzuje dispozičné právo obdarovaného k predmetu 
darovania žiadnym záväzkom. 

Článok IV. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho 1 vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom prevzatia predmetu darovania podľa ČI. I. tejto zmluvy. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa 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 prednostne v súlade so zák.č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, nebola uzatvorená 
v tiesni a za nevýhodných podmienok. 

V Kežmarku, dňa 

Darca: Obdarovaný: 
Múzeum v "Kežmarku 

Hradné námestie 42 
060 01 Kežmarok. 

./ / 

/ . 4. 
podpis ^ podpis riaditeľa Múzea v Kežmarku 


