
D A R O V A C I A   Z M L U V A   
č. 15/DZ/2022 

        
uzatvorená v zmysle § 628 a následne Občianskeho zákonníka v platnom znení  

 
Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1. DARCA:      
     Meno a priezvisko :    Magdaléna Rybarčáková   
     Adresa :      
     Číslo OP :      
     Dátum narodenia:      

     (ďalej len „darca“) 
 

2. OBDAROVANÝ :    Podtatranské múzeum v Poprade 
    Štatutárny orgán:                                Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka  múzea 
    Sídlo:     Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
    IČO:      377 811 71  
    DIČ:      2021453390 
    Bankové spojenie:     Štátna pokladnica  
    IBAN:     SK58 8180 0000 0070 0051 9592 
    Právna forma:     príspevková organizácia 
    Zriaďovateľ:      Prešovský samosprávny kraj 
    Zriaďovacia listina:    Zriaďovacia listina PSK v Prešove  
      KUL – 2002/000153/10, zo dňa 1.4.2002 
    Registračná listina:    Register MaG MK SR č. MK 2018/98 – 400    
      RM 50/98, zo dňa 7.9.1998                                                                   
    Zamestnanec oprávnený konať 
    vo veciach realizácie zmluvy:   Mgr. art., Mgr. Marek Ružinský 

    Funkcia:     kurátor zbierok umenia 
    Kontakt:     umenie@muzeumpp.sk 
 

(ďalej len „obdarovaný“) 
 

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom zmluvy je záväzok darcu bezodplatne darovať obdarovanému tieto predmety: 
Názov predmetu:   Hodnota:  Počet kusov:  
 

 1.) Mladý Kristus (Kristus ako dieťa), tlač z plochy (litografia), 40 x 28 cm  
 
2.) Tlač – ťava/ťavy, 1828; 39,8 x 28,5 cm 
 
3.) Krajina, tlač z plochy, 1833; 26,1 x 35,4 cm 
 
4.)  Portrét neznámej (staršej) ženy, kresba uhľom na papieri, autor neznámy; 35 x 49,7 cm 
 
5.)   Portrét neznámej ženy, kresba ceruzou (na hnedom papieri) autor neznámy; 40,5 x 50 cm, 
              za účelom doplnenia fondu umenia obdarovaného. 
             Obdarovaný tento dar s vďakou prijíma. 



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

 
Článok III. 

STAV PREDMETU DAROVANIA 
 

1. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil so stavom  
predmetov darovania podľa článku II. tejto zmluvy a predmety darovania prijíma v tomto 
stave. 

2. Darca vyhlasuje, že na predmetoch darovania podľa článku II. tejto zmluvy  neviaznu žiadne  
dlhy, ani iné záväzky a právne povinnosti. 

 
Článok IV. 

PODMIENKY ZMLUVY 
 
1.         Obdarovaný bude darované predmety  využívať na účel výstavný, alebo expozičný. 
                                                                

Článok V. 
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 
1. Darca bezodplatne obdarovanému prenecháva  a obdarovaný bez akýchkoľvek  
       výhrad prijíma predmety darovania podľa článku II. - IV. tejto zmluvy. 
2. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetom darovania podľa článku II.  
       tejto zmluvy dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a prevzatím  
       predmetov darovania. 
3. Obdarovaný sa zaväzuje nakladať s predmetmi darovania podľa článku II. tejto  
       zmluvy v súlade s podmienkami v článku IV. tejto zmluvy. 
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú 
  stranu. 
5. Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpísania oboma zmluvnými stranami  
       a účinnosť dňom prevzatia predmetov 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.  
 
 
V Poprade, dňa 7.6.2022    V Poprade, dňa 7.6.2022 
 
 
 
Darca : ....................................................              Obdarovaný : .................................................. 

 Magdaléna Rybarčáková                          Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 
                                           Riaditeľka múzea 


