Darovacia zmluva
číslo 2/2017
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

: Zuzana Chochlíková
: Soblahovská 1110/27, 911 01 Trenčín
: xx

(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 hnuteľnej veci uvedenej v čl. III. ods. 2 tejto zmluvy (ďalej len
„predmet“), neviaznu naň žiadne ťarchy a bremená a iné právne povinnosti. Darca zároveň prehlasuje, že na
darovaný predmet si nebude uplatňovať žiadne práva.
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Článok III.
Predmet zmluvy
1. Darca touto zmluvou bezodplatne daruje zo svojho výlučného vlastníctva predmet bližšie špecifikovaný v ods.
2 tohto článku obdarovanému a obdarovaný dar prijíma.
2. Bližšia špecifikácia predmetu tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Článok IV.
Nadobúdacia hodnota predmetu
1. Obdarovaný s vďakou prijíma bezodplatne predmet uvedený v čl. III. ods. 2 tejto zmluvy v nadobúdacej
hodnote určenej Komisiou na tvorbu zbierok Poštového múzea vo výške 115 €, slovom
stopätnásť eur.
Článok V.
Iné zmluvné dojednania
1. Predmet uvedený v čl. III. ods. 2 tejto zmluvy sa nachádza v čase schvaľovania tejto zmluvy v držbe
obdarovaného. V prípade požiadavky darcu, predmet bude odovzdaný obdarovanému protokolom
o odovzdaní predmetu.
2. Podpisom tejto zmluvy zmluvnými stranami nadobúda obdarovaný vlastnícke právo k predmetu uvedenému
v čl. III. ods. 2 tejto zmluvy, pričom predmet 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 .................................. dňa............................

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

Darca: .............................................................
Zuzana Chochlíková

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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Príloha č. 1 k Darovacej zmluve číslo 2/2017

Špecifikácia predmetu tejto zmluvy
Súbor trojrozmerných predmetov a písomných poštových materiálov spojených s osobou poštového
zamestnanca Eugena Zentála
1.
2.
3.
4.
5.

Súprava spon na spisy v krabičke, pravdepodobne 20. - 30. roky 20. stor., 1 kus
Držadlo na prenášanie balíkov krátke, pravdepodobne 20. - 30. roky 20. stor., 1 kus
Držadlo na prenášanie balíkov dlhé, pravdepodobne 20. - 30. roky 20. stor., 1 kus
Ceruza poštová, pravdepodobne 20. - 30. roky 20. stor., 1 kus
List hlavičkového papiera s hlavičkou: Eugen Zental pošt. kontrolor, Púchov n. V., okolo roku 1940,
1 kus
6. Obálka služobná s predtlačeným textom na záklopke: Eugen Zental pošt. kontrolor, Púchov n. V.,
okolo roku 1940, 1 kus
7. Vizitka Eugena Zentala, prednostu poštového úradu Púchov n. Váhom, okolo roku 1947, 1 kus
8. Fotografia zamestnancov poštového úradu Púchov n. Váhom, 1918 – 1938, 1 kus
9. Fotografia zamestnancov poštového úradu Púchov n. Váhom, 1918 – 1938, 1 kus
10.Fotografia zamestnancov poštového úradu Púchov n. Váhom, 1918 – 1938, 1 kus
11.Text prednášky o poštovej doprave, 23 voľných strojopisných listov, rok 1941, 1 kus
12.Tlačivo: Posudok kvalifikačnej komisie za rok 1921 na poštového akcesistu Eugena Zentála, 1 kus
13.Tlačivo: Posudok kvalifikačnej komisie za rok 1923 na poštového adjunkta Eugena Zentála, 1 kus
14.Tlačivo: Posudok kvalifikačnej komisie za rok 1927 na poštového asistenta Eugena Zentála, 1 kus
15.Tlačivo: Posudok kvalifikačnej komisie za rok 1930 na poštového revidenta Eugena Zentála, 1 kus
16.Tlačivo: Posudok kvalifikačnej komisie za rok 1939 na poštového kontrolóra Eugena Zentála, 1 kus
17.List úradný Poštového župného konsulentu v Trenčíne adresovaný pošt. expedítorovi Eugenovi
Zentálovi, rok 1921, 1 kus
18.List úradný Riaditeľstva pôšt a telegrafov v Bratislave adresovaný pošt. expedítorovi Eugenovi
Zentálovi s oboznámením o menovaní poštovým dopravným úradníkom skupiny D, rok 1921, 1 kus
19.List úradný Riaditeľstva pôšt a telegrafov v Bratislave adresovaný Eugenovi Zentálovi
s oboznámením o oslobodení od vojenskej služby pre prípad mobilizácie, rok 1922, 1 kus
20.List úradný Riaditeľstva pôšt a telegrafov v Bratislave adresovaný Eugenovi Zentálovi
s oboznámením o vymenovaní za poštového adjunkta, rok 1923, 1 kus
21. List úradný Riaditeľstva pôšt a telegrafov v Bratislave adresovaný pošt. expedítorovi Eugenovi
Zentálovi s oboznámením o vymenovaní za vrchného poštového adjunkta, rok 1925, 1 kus
22 Potvrdenie učtárne Riaditeľstva pôšt a telegrafov v Bratislave adresované poštovému asistentovi
Eugenovi Zentálovi o hrubom príjme za rok 1927, rok 1928, 1 kus
23.List úradný Riaditeľstva pôšt a telegrafov v Bratislave adresovaný pošt. asistentovi Eugenovi
Zentálovi s oboznámením o vymenovaní za poštového revidenta, rok 1930, 1 kus
24.List úradný Riaditeľstva pôšt a telegrafov v Bratislave adresovaný pošt. revidentovi Eugenovi
Zentálovi s oboznámením o jeho ustanovení za prednostu poštového úradu Púchov nad Váhom so
služobným titulom poštmajster, rok 1932, 1 kus
25.List úradný Riaditeľstva pôšt a telegrafov v Bratislave adresovaný pošt. revidentovi Eugenovi
Zentálovi s oboznámením o platovom postupe, rok 1933, 1 kus
26.Vysvedčenie poštového revidenta Eugena Zentála z poštmajstrovskej skúšky, rok 1936, 1 kus
27.List úradný Riaditeľstva pôšt a telegrafov v Bratislave adresovaný pošt. revidentovi Eugenovi
Zentálovi s vyslovením pochvalného uznania Ministerstva pôšt a telegrafov za obetavú prácu na
poli telefónnej propagácie, rok 1937, 1 kus
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28.List úradný Riaditeľstva pôšt a telegrafov v Bratislave adresovaný pošt. revidentovi Eugenovi
Zentálovi s oboznámením o prepožičaní úradného titulu poštový kontrolór, rok 1939, 1 kus
29.List úradný Ministerstva dopravy a verejných prác-rezort poštový adresovaný poštovému
kontrolórovi Eugenovi Zentálovi o poskytnutí mimoriadneho finančného príspevku 3 600 Ks,
rok 1941, 1 kus
30.List úradný Ústrednej správy sdruženia štátnych a verejných zamestnancov (SŠVZ) adresovaný
prednostovi pošt. úradu Eugenovi Zenthálovi s oznámením o poslaní menovacieho dekrétu do
SŠZV, rok 1943, 1 kus
31.Dekrét menovací na meno Eugen Zenthál potvrdzujúci jeho vymenovanie za člena poradného
sboru miestnej skupiny SŠVZ v Púchove n/Váhom za X. odbor poštovej správy, rok 1943, 1 kus
32.List úradný Miestnej národnej rady v Púchove adresovaný poštovému a telegrafnému úradu
Púchov o vyslaní jej zástupcu do poštového úradu v Púchove s poverením spolurozhodovacích
kompetencií, rok 1945, 1 kus
33.Potvrdenie Povereníctva Slovenskej národnej rady pre pošty a telegrafy o preverení poštového
kontrolóra Eugena Zentala a o jeho ponechaní v službe, rok 1945, 1 kus
34.List úradný Preverovacej komisie pri Povereníctva SNR pre pošty v Bratislave adresovaný
Eugenovi Zentalovi s informáciou o tom, že je štátoobčiansky a národne spoľahlivý, rok 1945,
1 kus
35.Odpis lekárskej správy o vyšetrení poštového kontrolóra Eugena Zentála úradným lekárom
riaditeľstva pôšt, rok 1948, 1 kus
36.List úradný Riaditeľstva pôšt Bratislava adresovaný poštovému kontrolórovi Eugenovi Zentalovi
o úmysle poslať menovaného na dôchodok na základe nálezu úradného lekára, rok 1948, 1 kus
37.List úradný Riaditeľstva pôšt Bratislava adresovaný poštovému kontrolórovi Eugenovi Zentalovi
o poslaní menovaného z moci úradnej na trvalý odpočinok (dôchodok), rok 1948, 1 kus
38.Tlačivo Riaditeľstva pôšt Bratislava Vymerovacie základy a výpočet odpočivného platu pre
poštového zamestnanca Eugena Zentala, rok 1948, 1 kus.
39.Tlačivo Vojenská listina o prevedení z. rotm. Eugena Zentala do zálohy v Čsl. telegrafnej rote čís.
10, rok 1921, 1 kus
40.Tlačivo Vojenský list rotmajstra v zál., poštového úradníka Eugena Zentala, rok 1921, 1 kus
41.Tlačivo Prepúšťací list rotného v zálohe a poštového zamestnanca Eugena Zentala, rok 1938,
1 kus
42.Tlačivo Osobný záznam poštového adjunkta Eugena Zentala, pravdepodobne rok 1923-24, 1 kus
43.Platový dekrét pre poštového zamestnanca Jenö Zentala, rok 1914, 1 kus
44.Prísaha služobná poštového zamestnanca Jenö Zentala, rok 1908, 1 kus
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