
Vlastivedné múzeum v Galante 

 

 

D a r o v a c i a   z m l u v a 

 

uzatvorená v zmysle ust. § 628 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade 

s v súlade s ust. § 9 ods. 5 písm,b)    zák.č. 206/2009 Z.z.  v platnom znení 

 

 

Evidenčné číslo zmluvy: 18/2022 
 

Evidenčné číslo návrhu na nadobudnutie: 22/2022 

 

Zmluvné strany     

Darca:  

Fyzická osoba:  

Meno a priezvisko: Marek Žáček  

Adresa: Hajdóczyho 2, 917 01, Trnava 

Nar.: 29.08.1991 

 

Kontakty: 0949 047 292 

 

  (ďalej len “darca”) 

 

Obdarovaný:                                   Vlastivedné múzeum v Galante  

osvedčuje právo konať  na základe Rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja č. 1357 zo dňa 

1. apríla 2002 o vydaní zriaďovacej listiny a na základe potvrdenia o registrácii múzea vydaného 

MK SR pod. reg. číslom RM 36/98 zo dňa 31. 7. 1998. 

Práva forma:    príspevková organizácia 

Štatutárny zástupca:                              Mgr. Michal Takács 

Funkcia riaditeľ  

Sídlo:                                                     Hlavná ul. 976/8, 924 01 Galanta  

Zodpovedný zamestnanec vo veciach realizácie zmluvy: Silvia Hegedűsová 

Funkcia:    ekonómka 

Zamestnanec oprávnený konať vo veci odbornej:  Mgr. Diana Gruberová  

Funkcia:    etnologička 

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica  

IBAN:    SK3581800000007000491294 

IČO:     36087033 

DIČ:     2021425450 

Kontakty:   tel./fax:  031 7805535, e-mail: vlast.muzeum.ga@zupa-tt.sk     

 

(ďalej len “obdarovaný”) 

 

 

Preambula 

 

1. Táto zmluva vychádza zo zásad dobrých mravov, vzájomnej informovanosti a serióznosti 

medzi zmluvnými stranami.  

2. Vlastivedné múzeum v Galante ako obdarovaný v rámci tejto zmluvy si hlboko váži vôľu 

darcu poskytnúť predmety do zbierkového fondu múzea.  

3. Darca v rámci tejto zmluvy vyjadruje vôľu poskytnúť predmety uvedené v tejto zmluve, 

alebo v prílohe tejto zmluvy do zbierkového fondu múzea.  

 



 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok darcu bezodplatne dať  obdarovanému: 

(presný zoznam predmetov - ďalej len predmet) 

 

 

poradové číslo                         názov, krátky opis                             presný počet predmetu 

 

1. Nafukovač – 1ks 

2. Topánky pánske – 1 pár 

 

 

 

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

1 tohto článku. 

 

 

 

Článok II. 

Stav predmetu darovania 

 

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

darovania, vyšpecifikovaného v Článku I, bod 1 tejto zmluvy a predmet darovania prijíma v 

dobrom stave. 

2. Darca vyhlasuje, že na predmete darovania neviaznu žiadne dlhy, ani iné záväzky a právne 

povinnosti. 

 

 

 

 

Článok III. 

Podmienky zmluvy 

 

1. Darca bezodplatne obdarovanému prenecháva a obdarovaný bez akýchkoľvek výhrad prijíma 

predmet podľa Článku I tejto zmluvy. 

2. Obdarovaný sa zaväzuje zabezpečiť odbornú správu, odbornú evidenciu  predmetu podľa 

Článku I. tejto zmluvy, jeho užívanie a sprístupňovanie v súlade so zák. č. 206/2009 Z. z. 

v platnom znení. 

3. Obdarovaný je povinný chrániť predmet podľa Článku I tejto zmluvy pred jeho poškodením, 

znehodnotením a odcudzením. 

4. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu darovania podľa Článku I. tejto zmluvy 

dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a prevzatím predmetu 

darovania. 

5. Obdarovaný prehlasuje, že táto zmluva sa po nadobudnutí platnosti a účinnosti stáva 

neoddeliteľnou súčasťou odbornej evidencie. 

6. Darca prehlasuje, že touto zmluvou neobmedzuje dispozičné právo obdarovaného 

k predmetu darovania žiadnym záväzkom a obdarovanému dáva súhlas na výhradné 

použitie diela (ďalej len „Licencia“) výlučne na účel uvedený v bode 2 tohto článku 

zmluvy, v neobmedzenom rozsahu, na dobu neurčitú a bezodplatne.  



7. Darca v zmysle zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov poskytuje obdarovanému súhlas so spracovaním osobných údajov, 

ktoré darca dobrovoľne poskytuje obdarovanému v rozsahu údajov uvedených v tejto 

zmluve pre potreby realizácie účelu zmluvy. Darca udeľuje súhlas so 

spracovaním osobných údajov na dobu určitú a tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať 

písomnou žiadosť doručenou obdarovanému. 

8. Neboli ustanovené žiadne podmienky na spresnenie spôsobu nakladania s predmetom 

darovania. 

 

 

Článok IV. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, 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 Článku I. tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, nebola 

uzatvorená v tiesni a za nevýhodných podmienok.  

 

 

 

V Galante dňa 24.11.2022 

 

 

Darca :    Obdarovaný: 

 

 

 

 

 

 

................................................   .................................................................. 

       Marek Žáček                              Mgr. Michal Takács 

 riaditeľ 

            Vlastivedné múzeum v Galante  

  


