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originál:  2/2 v Sj 

D A R O V A C I A  Z M L U V A  Č. 20/2022 
uzatvorená v zmysle § 628 a násl. občianskeho zákonníka v platnom znení 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Darca:     György Lublóváry 

Adresa:     Vajt Utca 5 

      6500 Baja – Maďarská republika 

Dátum narodenia:    07. 07. 1946 

Osobné číslo:     1-460707-0010 

a 

Obdarovaný:    Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni 

Štatutárny orgán:   PhDr. Dalibor Mikulík, riaditeľ múzea  

Sídlo:      Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa 

IČO:     377 812 35 

DIČ:      20 21 44 79 78 

Zamestnanec oprávnený konať 

vo veci realizácie zmluvy:  PhDr. Dalibor Mikulík 

Funkcia:     riaditeľ  

      Zriadenie:  Zriaďovacia listina PSK v  Prešove 

 KUL-2002/000153/1, dňa 1.4.2002, 

  Register MaG MK SR č. MK 6892/2004-400 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto darovacej zmluvy je prejav vôle darcu bezodplatne previesť 

vlastníctvo hnuteľnej veci na obdarovaného Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej 

Ľubovni, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa a súčasne prejav vôle obdarovaného túto 

hnuteľnosť prijať od darcu do vlastníctva.  

Predmetom daru sú predmety po rodine Raisz podľa Prílohy č. 1, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu daru a s týmto darom 

je oprávnený v celom rozsahu nakladať.   

3. Predmet daru sú diela a autorské diela, ktoré sa sčasti považujú a sčasti nepovažujú za 

predmety autorského zákona v súlade s §5 zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorského 

zákona). Diela, ktoré sa nepovažujú za predmety autorského zákona sú produkty 

obchodno-remeselnej výroby. Autorské diela, ktoré spadajú pod Autorský zákon sú 

voľné diela podľa §9 Autorského zákona. Darca nie je vlastníkom autorských práv. 

 

Článok III. 

Stav predmetu darovania 

 

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

predmetu darovania podľa článku II. tejto zmluvy a predmet darovania prijíma v tomto 

stave. 

2. Darca vyhlasuje, že na predmete darovania podľa článku II. tejto zmluvy neviaznu 

žiadne dlhy, ani iné  záväzky a právne povinnosti. 
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Článok IV. 

Podmienky zmluvy 

 

1. Darca týmto vyhlasuje, že udeľuje obdarovanému vlastnícke a autorské práva 

na predmet darovania v celom rozsahu oprávnení obdarovaného, a to na použitie daru 

na jeho expozičné, prezentačné, vedecké a výskumné účely. Pod oprávnením použitia 

daru sa rozumie najmä na spracovanie daru, spojenie daru s inou hnuteľnou vecou, 

zaradenie daru do databázy, vyhotovenie rozmnoženín daru, verejné rozširovanie daru, 

a to prevodom vlastníckeho práva, vypožičaním alebo nájmom, uvedenie predmetu daru 

na verejnosti, a to vystavením originálu alebo rozmnoženiny daru, verejným vykonaním 

daru a verejným prenosom daru.  

2. Darca týmto vyhlasuje, že obdarovaného oprávňuje použiť osobné údaje, ktoré sú 

súčasťou predmetu darovania na spracovanie zaradenie do databázy, vyhotovenie 

rozmnoženín, verejné rozširovanie, uvedenie na verejnosti, a to vystavením originálu 

alebo rozmnoženiny daru, verejným vykonaním a verejným prenosom. Obdarovaný 

týmto vyhlasuje, že zamedzí akékoľvek zneužitie osobných údajov uvedených 

v predmete daru. 

 

Článok V. 

Všeobecné a záverečné ustanovenie 

 

1. Darca bezodplatne obdarovanému prenecháva a obdarovaný bez akýchkoľvek výhrad 

prijíma predmet darovania podľa článku II. – IV. tejto zmluvy. 

2. Darca vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov súvisiacich s vyhlásením 

o vlastníctve predmetu daru. V prípade, že na predmet daru sa vzťahuje autorský zákon 

obdarovaný pri ďalšom nakladaní s darom bude postupovať v súlade s týmto zákonom. 

3. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu darovania podľa článku II. tejto 

zmluvy dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a prevzatím predmetu 

darovania. 

4. Obdarovaný sa zaväzuje nakladať s predmetom darovania podľa článku II. tejto zmluvy 

v súlade s podmienkami v článku IV. tejto zmluvy. 

5. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch v slovenskom jazykua v 2 rovnopisoch 

v maďarskom jazyku, z toho 1 vyhotovenie v slovenskom a 1 vyhotovenie 

v maďarskom jazyku pre každú zmluvnú stranu. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom prevzatia predmetu darovania podľa článku II. tejto zmluvy a deň po zverejnení 

na internete 

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

uzatvorená v tiesni a za nevýhodných podmienok. 

 

V Baji, dňa .......................    V Baji, dňa ....................... 

 

 

 

 

 

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

    Darca       Obdarovaný  
Táto zmluva bola zverejnená dňa:  

Táto zmluva nadobudla účinnosť dňa:  
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Príloha č. 1 

Zoznam darovaných predmetov navrhnutých na prijatie do zbierkového 
fondu Ľubovnianskeho múzea - hrad v Starej Ľubovni 
 

 Názov  
Návrh na 

nadobudnutie 
prír. číslo1 foto 

1.  
Šperkovnica strieborná po rodine Raizs 

s kľúčom 
NNZP 2022/119 2022/0228 

 

2.  Lyžička kávová strieborná  NNZP 2022/120 2022/0229 

 

3.  Lyžička kávová strieborná  NNZP 2022/120 2022/0230 

4.  Lyžička kávová strieborná  NNZP 2022/120 2022/0231 

5.  Lyžička kávová strieborná  NNZP 2022/120 2022/0232 

6.  Lyžička kávová strieborná  NNZP 2022/120 2022/0233 

 

Zoznam darovaných predmetov navrhnutých na prijatie do zbierkového 
fondu Ľubovnianskeho múzea - hrad v Starej Ľubovni v roku 2023  
 

 Názov  
Návrh na 

nadobudnutie 
prír. číslo2 foto 

7.  Karafa sklenená s erbom rodiny Raisz NNZP 2022/001  

 

8.  Portrét ženy z rodu Raisz  NNZP 2022/002  

 

9.  Erb rodu Ujházy pre Ľudovíta Ujházy  NNZP 2022/003  

 

10.  Šabľa slávnostná  NNZP 2022/004  

 

                                                           
1 číslo bude pridelené po nadobudnutí účinnosti zmluvy a zapísaní do prírastkovej knihy  
2 číslo bude pridelené po zapísaní do prírastkovej knihy v roku 2023 
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11.  Čajník medený  NNZP 2022/005  

 

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 


