
Číslo zmluvy pre interné potreby 
oddelenia dokumentácie: MMB-DZ-2021/3

Múzeum mesta Bratislavy
Darovacia zmluva
č. AF3-120/2021

uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb,  Občianskeho zákonníka v platnom
znení ust.  v súlade s ust. § 9 ods.5 písm. b)  zák. č. 206/2009 Z. z. v platnom znení  a Výnosu
MK SR č.  MK-2544/2015-110/11648 v platnom znení  a zák.  č.  185/2015 Z.  z.  v platnom
znení.

Zmluvné strany

Darca:  Eva Hrčková  
Trvalé bydlisko:  
Dátum narodenia:
Kontakt:        

 (ďalej len „darca“ alebo „zmluvná strana“)

Obdarovaný:                                     Múzeum mesta Bratislavy
Sídlo:                                                   Radničná 1, 815 18 Bratislava
Štatutárny zástupca:                            Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením
Zodpovedný zamestnanec vo
veciach realizácie zmluvy:  Mgr. Zuzana Francová
IČO:                                                    00179 744
DIČ:                                                    2020801761 
Kontakty:  

(ďalej len „obdarovaný“ alebo „zmluvná strana“)
(darca a obdarovaný ďalej pod spoločným názvom „zmluvné strany“)

Preambula
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne

a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá
by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení
takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti
týchto údajov vzniknúť.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu
uzavrieť  darovaciu  zmluvu  s tým,  že  berú  na  vedomie,  že  táto  zmluva  má  povahu
zmiešanej zmluvy.

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je darovanie predmetov v počte  7 ks:
Poháre na stopke – tvar „Napoleon“, bezfarebné sklo, vo venci zlaté písmeno N, 6 ks,
schválená hodnota á 10 €, spolu 60 €,

      Pohár spomienkový na stopke, na kupe zlatý dekor: XXVIII. Hlas ľudu, postava    
      cyklistu, 1986, schválená hodnota 40 €,
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za účelom zhodnotenia zbierkového fondu obdarovaného. 
2. Darca odovzdal a obdarovaný prevzal predmet zmluvy na základe návrhového listu 

č. 51/2021. 
3. Hodnota predmetu darovania je spolu  100 € (slovom jednosto EUR). 

Článok II.
Podmienky zmluvy

1. Darca vyhlasuje, že  je výlučným vlastníkom predmetu zmluvy podľa Článku  I. tejto
zmluvy a že na predmete  neviaznu žiadne dlhy, ani iné záväzky a právne povinnosti.

2. Darca  bezodplatne  obdarovanému  prenecháva  a obdarovaný  bez  akýchkoľvek  výhrad
prijíma predmet darovania podľa Článku I. tejto zmluvy.

3. Obdarovaný  nadobudne  vlastnícke  právo  k predmetu  darovania  podľa  Článku  I.  tejto
zmluvy dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a prevzatím predmetu darovania.

Článok III.
Všeobecné a záverečné ustanovenie

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č.
40/1964 Zb. v platnom znení v súlade so zák. č. 206/2009 Z. z. v platnom znení.

2. Zmluvné strany vyhlasujú,  že zmluvu uzatvorili  na základe ich slobodnej vôle, nebola
uzatvorená v tiesni a za nevýhodných podmienok. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením 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 v súlade so zák. č. 420/2004 Z. z. o mediácii  v platnom znení.

4. Zmeny alebo doplnenia obsahu tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne, formou
očíslovaných  dodatkov,  ktoré  nadobudnú  platnosť   dňom  ich  podpisu  oprávnenými
zástupcami  oboch  zmluvných  strán  a účinnosť  prvým  dňom  nasledujúcom  po  jej
zverejnení.

5. Obdarovaný,  ako  prevádzkovateľ  spracúva  osobné  údaje  darcu  v súlade  s  nariadením
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto  údajov  a so zákonom  č. 18/2018  Z.  z.  o ochrane  osobných  údajov  v rámci
predzmluvného  a zmluvného  vzťahu  na  základe  zákona  č.  206/2009  Z.  z.  o múzeách
a galériách  a o ochrane  predmetov  kultúrnej  hodnoty  a o zmene  zákona  Slovenskej
národnej  rady č.  372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení  neskorších  predpisov (ďalej  len
„zákon  o múzeách  a galériách“),  vrátane  súvisiacich  dokumentov,  za  účelom
nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty darom. 

6. Zmluva  je  vyhotovená  v troch   rovnopisoch  s platnosťou  originálu,  z ktorých  darca
dostane jedno vyhotovenie.

7. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy na webovom sídle MMB.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle MMB.

V Bratislave, dňa                                           V Bratislave, dňa 

Darca                                                                                Obdarovaný

...................................................                                        ....................................................
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              Eva Hrčková                                                                  Mgr. Zuzana Palicová
                                poverená vedením 
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