
Darovacia zmluva č.  SVS-OAR1-2023/017367 

uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  

v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Darca:              MUDr. Rudolf Zajac   

rodné číslo:               

adresa:                

štátny občan:                  

(ďalej len „darca“) 

 

a 

 

Obdarovaný: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky  

sídlo:               Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

zastúpený: Ing. Adrián Jenčo, MBA, LL.M., generálny riaditeľ sekcie 

verejnej správy MV SR na základe plnomocenstva  

č. p.: SL-OPS-2021/001914-040 zo dňa 07. 04. 2021 

IČO :    00151866 

(ďalej len „obdarovaný“) 

 

(ďalej spolu darca a obdarovaný aj ako „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú túto zmluvu: 

 

 

Článok  I 

Predmet zmluvy 

 

1. Darca v dobrej viere a snahe zabrániť zničeniu nájdených hnuteľných vecí - knižné, 

písomné a fotografické dokumenty po JUDr. Ing. Gustávovi Husákovi, CSc. z obdobia 

rokov 1934 - 1986, v rozsahu cca 23 bm (ďalej len „dar“), tieto vrátane zabezpečenia 

prepravy bezodplatne prenecháva obdarovanému.  

2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma. 

 

 

Článok  II 

Podmienky darovania 

 

1. Darca a obdarovaný, každý za seba zhodne vyhlasujú, že obdarovaný bol oboznámený 

so skutočným stavom daru, pričom obdarovaný prijíma dar v stave, v akom stojí a leží. 

2. Darca vyhlasuje, že si nie je vedomý žiadnych právnych vád či iných obmedzení, ktoré 

by bránili darcovi previesť vlastnícke právo na obdarovaného. 

 

3. Obdarovaný sa zaväzuje, že dar bude užívať na plnenie predmetu svojej činnosti, že sa 

o dar bude riadne a náležite starať a dar bude vedený v evidencii Slovenského 

národného archívu a uložený v jeho depozitároch v Bratislave. 



4. Zmluvné strany sa dohodli, že protokolárne odovzdanie a prevzatie daru sa zrealizuje 

v priestoroch Slovenského národného archívu v Bratislave bezprostredne po 

nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. 

5. Vlastnícke právo k daru nadobudne obdarovaný jeho prevzatím. 

 

 

Článok  III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými 

príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR, pričom obe zmluvné strany svojimi podpismi dávajú súhlas 

na zverejnenie obsahu tejto zmluvy. Zmluvu zverejní obdarovaný. 

3. Túto zmluvu je možné dopĺňať, alebo meniť výlučne po vzájomnej dohode oboch 

zmluvných strán, a to formou písomných očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, 

podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 1 

(jeden) rovnopis dostane darca a 3 (tri) rovnopisy dostane obdarovaný. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, 

že nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho ju podpísali. 

 

 

 
 

            V Bratislave, dňa ........................                       V Bratislave, dňa .................... 

   

 

            Obdarovaný                                                        Darca 

                                                                          

 

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

             Ing. Adrián Jenčo, MBA, LL.M                         MUDr. Rudolf Zajac 

             generálny riaditeľ  

             sekcie verejnej správy 

 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 
  

  

  

 

 

 

  
 


