
D a r o v a c i a  z m l u v a 
č. 19/2021 - KnTZ 

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

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
Darca:           Irena Rýsová                                         
Adresa:    
Funkcia: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
OP:      
DIČ: 
Číslo registra: 

  (ďalej len „darca“) 
 

Obdarovaný:                              Múzeum Slovenského národného povstania  
Štatutárny orgán:                       PhDr. Marian Uhrin, PhD. – generálny  
     riaditeľ 
Sídlo:                                           Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica  
Zástupca oprávnený konať 
vo veciach zmluvných:               PhDr. Marian Uhrin, PhD.  
Funkcia:                                     generálny riaditeľ 
Bankové spojenie:                     Štátna pokladnica SR 
Č. účtu (IBAN):                             SK63 8180 0000 0070 0006 9616 
IČO:                                              35986077 
DIČ:                                              2021443556 
Zamestnanec oprávnený konať            
vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Ivan Kocák    
Funkcia:                                      kurátor   
Zriadenie:                                  Zriaďovacia listina MK- 4064/2009-10/10078  
     Rozhodnutie MK z 11.8.2009 v znení Rozhodnutia 
     č. MK-761/2012-10/1873 zo 6. februára 2012                                 
                                                            

(ďalej len „obdarovaný“) 
                                                       
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

 
(1) Predmetom zmluvy je  

Pobočná dýka SS 
     Hodnota: 250 € 
Nemecká pobočná zbraň – dýka SS. Predmet je zachovalý, mierne poškodený. 
V zbierkach Múzea SNP dýka SS doposiaľ chýba, predmet tak vhodným spôsobom 
dopĺňa zbierku chladných zbraní Múzea. 
 
 
(2) Darca je výlučným vlastníkom predmetu darovania. 



 
(3) Hodnota predmetu darovania je:   250,00 €  
 
 
 

Čl. 3 
Stav predmetu darovania 

 
(1) Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil so stavom      
predmetu darovania podľa čl. 2 tejto zmluvy a predmet darovania prijíma v tomto                
stave. 
(2) Darca vyhlasuje, že na predmete darovania podľa čl. 2 tejto zmluvy neviaznu 
žiadne dlhy, ani iné záväzky a právne povinnosti. 
 

Čl. 4 
Podmienky zmluvy 

 
(Spracovať v prípade požiadavky jednej zo zmluvných strán. Napr.: spresnenie 
spôsobu nakladania s predmetom darovania ...)      
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
                                                                        Čl. 5 

Všeobecné a záverečné ustanovenie  
 
(1)   Darca bezodplatne obdarovanému prenecháva a obdarovaný bez akýchkoľvek 
výhrad prijíma predmet darovania podľa čl. 2 až 4  tejto zmluvy. 
(2)   Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu darovania podľa čl. 2 tejto 
zmluvy dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a prevzatím predmetu 
darovania.    
(3)  Obdarovaný sa zaväzuje nakladať s predmetom darovania podľa čl. 2 tejto zmluvy 
v súlade s podmienkami čl. 4  ak boli stanovené.  
(4)  Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho 1 vyhotovenie pre každú 
zmluvnú stranu.  
(5) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami  

a účinnosť dňom prevzatia predmetu darovania podľa čl. 2 tejto zmluvy   
(6)  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, 
nebola uzatvorená v tiesni a za nevýhodných podmienok.  
 
V Banskej Bystrici dňa  24. 11. 2021 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 




