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Císlo z Centrálneho registra zmlúv SNM: SNM-MRK-DZ.20161362l
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arovacra zmt uva
v zmysle $ 628 a násl. občianskeho zákonníka v platnom znení

(d'alej len ,,darca")

S|ovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej ku|túry
v Prešove, Masarykova 20,080 01 Prešov
Zriaďovacía listina MK SR č.1062/2002 - 1 v znení rozhodnutia
MK SR č. MK- 179212002 - 1 a č. MK- 299/2004 _ 1, v znení
Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK-
3 I7,7 12006 l 1 l 0/ l 0859' rozhodnutia MK SR č. MK-563 1 /2006-
11012165I'rozhodnutia č. MK-1 1 13/201 1.1013940,rozhodnutia
č. MK - 2045120|4-l l0/l0904 a rozhodnutia č. MK-2766120|5-1l0/l3882

00164121
20206030ó8
051 12453315, 0905 926 291, mrk@snm.sk

(d'alej len,,obdarovaný'')

Zmluvné strany

Darca: A|ena Focková
Trvalé bydlisko: 
Dátum narodenia: 
Číslo oP:
Kontakty:

obdarovaný:

Zriadenie:.

IČo:
DIC:
Kontakty:

Štatutárny orgán: Mgr. Branislav Panis _ generálny riaditel'SNM
Sídlo: Vajanského nábt. č.2,810 06 Bratislava 16
Zástupca oprávnený konať
vo veciach zmluvných: PhDr. ol'ga Glosíková, DrSc'
Funkcia: Riaditerka SNM _ Múzea rusínskei kultúrv v Prešove
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Císlo účtu/IBAN/: SK76 8180 0000 0070 0028 3655

Č|ánok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvyje závázok darcu bezodplatne dat' obdarovanému nasledovné predmety:
-   
.   
-     

(ďalej len ,,predmet..) za účelom zhodnotenia zbierkového fondu obdarovaného. obdarovaný
tento dar s vďakou prijíma.

2. Darca prehlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu darovania vyšpecifikovaného v bode 1.
tohto článku.

Č|ánok II.
Stav predmetu darovania

1. obdarovaný vyhlasuje, Že pred uzatvorením tejto zmlurry sa oboznámil so stavom predmetu
darovania podl'a článku I. tejto zmluvy a predmet darovania prijíma V tomto stave.
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2.

3.
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5.

l .
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2. Darca vyhlasuje, Že na predmete darovania podfa článku I. tejto zmluvy neviaznu žiadne dlhy,
ani iné závázky a právne povinnosti.
Súčast,ou odovzdania predmetu podl.a bodu
a preberania predtnetu zmluvy podpísaný
vyšpecitikovaný aj stav predmetr'r darovania.

l. tohto článku je Protokol z odovzdávu.ia
obidvomi zmluvnými stranami, kde bude

Článok III.
Podmienky zmluvy

Darca bezodplatne obdarovanému prenecháva a obdarovaný bez akýchkolivek výhrad prijíma
predmet darovania podl'a článku I. tejto zmluvy.
obdarovaný sa zavázuje zabezpečit, odbomú správu, odbornú evidenciu predmetu podl'a
článku I. tejto zmluvy' jeho vyuŽívanie a sprístupňovanie v súlade so zák. č. 20612009 Z.z.
v plnom znení.
obdarovaný je povinný chrániť predmet podl'a článku I. tejto zmluvy pred jeho poškodením,
znehodnotením a odcudzením
V súlade so zákonom NR SR č. 122/20|3 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov darca poskyuje súhlas na uloŽenie a spracovanie svojich osobných údajov pre
obdarovaného.
obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu darovania podla článku I. tejto zmluvy
dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a prevzatím predmetu
darovania.

6. Darca prehlasuje' že touto zmluvou neobmedzuje dispozičné právo obdarovaného k predmetu
darovania Žiadnym závázkom,

Článok IV.
Všeobecné a záverečné ustanoven ie

1. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnost,ou originálu, z Íoho 2 vyhotovenia pre
obdarovaného a 1 vylrotovenie pre darcu.

2' Zmluvtlé strany sa dohodli, Že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podl'a tejto
zmluvy, budú riešit' predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, Že sa
nepodarí nájsť v danorn spore vyhovujúce riešenie' zmluvné Strany sa IýmÍo zavázujú, Že budú
vzájomný spor riešiť prednostne v súlade so zák. č. 42012004 Z. z. o mediácii v zneni
neskorších predpisov.

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

4. Zm|uvné vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami
zék' č. 4011964 Zb. v platnom znení a zil<. č.20612009 v platnom znení.

5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnenením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri
zmlúv Uradu vlády Slovenskej republiky.

6. Zmhxa nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účirrnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Uradu vlády
Slovenskej republiky.

- 5 t'l0v 2016
V Prešove dňa

Alena Focková
Darca

PhDr. ková, DrSc.,
riaditelka SN rusínskej kultúry
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odovzdávajúci:

Preberajúci:

Zástupca opnívnený konať vo veciach

zmluvných za preberajúceho:

AlenaFocková - darca

SNM - Muzeum rusínskej kultury v Prešove -
obdarovaný

PhDr. ol'ga Glosíková' Drsc.' riaditel'ka sNM _
Múzea rusínskej ku|tury v Prešove

Protokol z odovzdávania a preberania predmetu

podl'a zmluvy ě.zCRZ SNM: SNM-MRK-DZ-20|6Ba1

odovzdávajúci odovzdríva apreberajúci
ě. SNM-MRK-DZ.201 6 13 62l

preberá predmet poďa darovacej znrluvy

- 5 l{0v. 2016
V Prešove dňa

Alena Focková
odovzdávajúci Múzea rusínskej kultúry

v Prešove
Prebérajúci

S|ovmrké n&odné nr]zeum
Hú'!um nrďŇtslhtlÚry r Pldour

Masarykova 2d
oo o1 Pír.ov

.!-

Strana 1 z 1




