Darovacia zmluva
3/2015
uzatvorená medzi zmluvnými stranami
v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
Darca
Meno a priezvisko
Trvalé bydlisko
Číslo občianskeho preukazu

: Monika Fašková
: Rázusova 63, 977 01 Brezno
: EW304340

(ďalej len „darca“).
Obdarovaný
Názov
Sídlo
V zastúpení

: Slovenská pošta, a. s.
: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
: Ing. Ivana Piňosová – riaditeľka úseku generálneho riaditeľa a financií
: Mgr. Martin Vančo, PhD. – vedúci POFIS
na základe poverenia predstavenstva SP, podľa OS-03 Podpisový poriadok v platnom
znení
IČO
: 36 631 124
DIČ
: 2021879959
IČ DPH
: SK2021879959
Bankové spojenie : Poštová banka, a. s., Bratislava
Číslo účtu (BBAN) : BBAN3001130011/6500
IBAN
: SK9765000000003001130011
BIC
: POBNSKBA
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 803/S
(ďalej len „obdarovaný“)
uzatvárajú túto darovaciu zmluvu (ďalej len „zmluva“).
Článok II.
Preambula
1. Darca prehlasuje, že je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí uvedených v čl. III. ods. 2 tejto zmluvy (ďalej
len „predmet“), neviaznu na nich žiadne ťarchy a bremená a iné právne povinnosti. Darca zároveň
prehlasuje, že na darované predmety si nebude uplatňovať žiadne práva.
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Článok III.
Predmet zmluvy
1. Darca touto zmluvou bezodplatne daruje zo svojho výlučného vlastníctva predmety bližšie špecifikované
v ods. 2 tohto článku obdarovanému a obdarovaný dar prijíma.
2. Bližšia špecifikácia predmetov tejto zmluvy:
Fotografia – celkový pohľad na časť mesta Brezno s budovou pošty.

Článok IV.
Nadobúdacia hodnota predmetov
1. Obdarovaný s vďakou prijíma bezodplatne predmety uvedené v čl. III. ods. 2 tejto zmluvy v nadobúdacej
hodnote určenej Komisiou na tvorbu zbierok Poštového múzea vo výške 2,00 €, slovom dve eurá.
Článok V.
Iné zmluvné dojednania
1. Predmety uvedené v čl. III. ods. 2 tejto zmluvy sa nachádzajú v čase schvaľovania tejto zmluvy v držbe
obdarovaného.
2. Podpisom tejto zmluvy zmluvnými stranami nadobúda obdarovaný vlastnícke právo k predmetom uvedeným
v čl. III. ods. 2 tejto zmluvy, pričom predmety použije v činnosti Poštového múzea.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých darca obdrží jeden rovnopis a obdarovaný obdrží
dva rovnopisy.
2. Táto zmluva sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach
neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne
zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú
na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane jej prílohy bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv
(ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády
Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani
za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods.
1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je
účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
4. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané písomným dodatkom k tejto zmluve, po
vzájomnej dohode zmluvných strán.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, jej obsah je im dostatočne
zrozumiteľný a určitý a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.
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V Banskej Bystrici dňa...................................

V .................................. dňa..............................

Darca: .............................................................
Monika Fašková

Obdarovaný: .....................................................
Mgr. Martin Vančo, PhD.
vedúci POFIS
Slovenská pošta, a. s.

.....................................................
Ing. Ivana Piňosová
riaditeľka úseku generálneho riaditeľa a financií
Slovenská pošta, a. s.
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