
Registračné číslo zmluvy v Centrálnom registri zmlúv SNM:  

SNM-HuM-DZ-2018/3826 

 

Darovacia   zmluva 
uzatvorená v zmysle ust. § 628 a násl. Zák.č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade so zák.  

č. 206/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov v súlade s výnosom č. MK-2554/2015-110/11648 

 

 

Zmluvné strany 

 

Darca:    Mgr. art. ARNOLD FEKE    

Adresa:      

Dátum narodenia:    

Kontakt:     

 

                                                                       (ďalej len “darca”) 

 

Obdarovaný:                                   Slovenské národné múzeum – Hudobné  múzeum 
Oprávnené konať na základe Rozhodnutia MK SR č. MK 4541/2017-110/15225 o vydaní úplného znenia 

 zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea zo dňa 10. októbra 2017. 

 

Práva forma:    príspevková organizácia 

Štatutárny zástupca:                            Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ   

Sídlo:                                                  Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 Bratislava 16  

Zástupca oprávnený rokovať        

vo veciach zmluvných:  PhDr. Edita Bugalová, PhD., riaditeľka SNM-Hudobného múzea 

Zodpovedný zamestnanec 

vo veciach realizácie zmluvy:  PhDr. Zlatica Kendrová, PhD.   

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    Štátna pokladnica IBAN SK 57 8180 0000 0070 0024 3936 

IČO:     00164721 

Kontakty:                                                  Telefón +421 2 2049 1288 ; e-mail: musica@snm.sk 

            (ďalej len “obdarovaný”) 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je  záväzok darcu bezodplatne dať obdarovanému výtvarný artefakt – grafický list – 

litografia „Zátišie s hudbou“ (2016) s rozmermi: motív grafiky 375 mm x 265 mm, rozmer papiera: 500 x 

350 mm (ďalej len „predmet darovania“) za účelom zhodnotenia zbierkového fondu obdarovaného.  

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

článku a je si vedomý následkov, ak by sa dodatočne preukázal opak. 

3. Finančná hodnota predmetu darovania je 120 - € (slovom: jedenstodvadsať eur). 

 
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 Čl. I tejto zmluvy. 

2. Darca ako poskytovateľ licencie poskytuje obdarovanému výhradnú licenciu a udeľuje súhlas 

s použitím predmetu darovania v zmysle Článku I. ods. 1 všetkými spôsobmi, ktoré vyplynú z potrieb 

obdarovaného, najmä uvedenie predmetu darovania na verejnosti, verejným vystavením, sprístupnením  

verejnosti v akejkoľvek umeleckej a technickej podobe alebo forme v neobmedzenom rozsahu, ako aj 



akýmikoľvek inými spôsobmi v celom rozsahu majetkových práv, ktoré inak prislúchajú autorovi 

v zmysle ustanovení Autorského zákona. Licenciu darca poskytuje bezodplatne, bez teritoriálneho 

a vecného obmedzenia na celú dobu trvania výhradných majetkových práv autora. 

3. Obdarovaný sa zaväzuje zabezpečiť odbornú správu, odbornú evidenciu  predmetu podľa Článku I tejto 

zmluvy, jeho využívanie a sprístupňovanie  v súlade so  zák.č. 206/2009 Z.z. v platnom znení. 

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

znehodnotením a odcudzením. 

5. V súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, 

darca poskytuje súhlas na uloženie a spracovanie svojich osobných údajov pre účely odbornej evidencie 

obdarovaného. 

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

podpísaní tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, protokolárnom odovzdaní 

predmetu  darovania a nadobudnutí platnosti zmluvy. 

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

súčasťou odbornej evidencie. 

8. Darca prehlasuje, že touto zmluvou neobmedzuje dispozičné právo obdarovaného k predmetu darovania 

žiadnym záväzkom. 

 

 

 

                                                                   Článok IV. 

                                                          Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 3 vyhotovenia pre obdarovaného. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a  

prevzatím predmetu darovania podľa Článku I. tejto zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, 

budú riešiť predovšetkým vzájomným  rokovaním a dohodou. V prípade, že sa nepodarí nájsť v danom 

spore vyhovujúce riešenie, zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú vzájomný spor riešiť prednostne 

v súlade so zák.č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, nebola uzatvorená v 

tiesni a za nevýhodných podmienok. 

5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu 

vlády Slovenskej republiky. 

 

          

 

 

        V Bratislave, dňa 21.11.2018 

 

 

         Darca :           Obdarovaný: 

 
                    

                                             

            ------------------------------------                                                   ---------------------------------- 

                      Mgr. art. Arnold Feke     PhDr. Edita Bugalová, PhD. 

riaditeľka SNM-Hudobného múzea 

  


