
Darovacia zmluva 

č. 1/2020 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 

Darca: 

Meno a Priezvisko: Miroslav Polák  

Bydlisko:  022 01 Čadca  

 (ďalej len „darca“) 

 

a 

 

Obdarovaný: 

Kysucké múzeum v Čadci 

Moyzesova 50, 02201 Čadca  

IČO: 36145076 

DIČ: 2021439563 

v zastúpení:  Mgr. Heleny Kotvasovej, riaditeľky na základe poverenia 

bankové spojenie: 7000520171/8180, Štátna pokladnica 

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0052 0171 

(ďalej len „obdarovaný“) 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto darovacej zmluvy (ďalej len „zmluva“): 

Článok I 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Darca je výlučným vlastníkom nasledovného daru (popis):  

- Makety trasy modelových vlakov v miniatúrnej prírodnej krajine (rieky, jazierka, kopce, 

stromy a iná zeleň) –  doplnené budovami, železničnými stavbami, figúrkami, vláčikmi, 

spolu 4 kusy o rozmere 1,5 m x 3 m 

- Maketa trasy modelových vlakov spolu 1 kus o rozmere 1,5 m x 3 m 

- Trafo na ovládanie vláčikov spolu 4 kusy 

 

2. Podrobný súpis darovaných vecí  je prílohou č. 1 tejto zmluvy (ďalej len ako „predmet 

darovania“). 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

1. Darca touto zmluvou bezodplatne prevádza na obdarovaného predmet darovania uvedený 

v Čl. I tejto zmluvy, ktorý je jeho výlučným vlastníctvom. 

2. Darca prenecháva obdarovanému predmet darovania bezodplatne, pričom obdarovaný 

predmet darovania bez výhrad prijíma.  

3. Obdarovaný  na základe tejto zmluvy nadobúda predmet darovania do svojho výlučného 

vlastníctva. 

4. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že darca odovzdal predmet darovania 

obdarovanému pri podpise tejto zmluvy. 

5. Celková hodnota predmetu darovania predstavuje sumu 4.000,– EUR, (slovom 

štyritisíceur eur). 

 



Článok III 

Podmienky darovania 

 

1. Predmet darovania bude obdarovaný využívať na účely propagácie a prezentácie na 

návštevníkov vo svojich expozíciách.  

2. Darca si vyhradzuje právo kontroly, že predmet darovania bol použitý na vyššie 

dohodnutý účel. V prípade porušenia zmluvy v účele použitia predmetu darovania, 

obdarovaný má právo odstúpiť od zmluvy. 

3. Darca prehlasuje, že na predmete darovania neviaznu žiadne dlhy ani iné povinnosti.  

 

Článok IV 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Darca vyhlasuje, že mu nie sú známe akékoľvek faktické alebo právne vady predmetu 

darovania, na ktoré by mal obdarovaného pred darovaním upozorniť.   

2. V prípade, ak sa vyhlásenie darcu uvedené v bode 1. tohto článku zmluvy ukáže ako 

nepravdivé, vznikne obdarovanému právo na odstúpenie od zmluvy. 

3. Obdarovaný vyhlasuje, že stav a vlastnosti predmetu darovania sú mu známe, nakoľko si 

ho pred podpisom tejto zmluvy osobne a podrobne obhliadol. 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenie na webstránkach obdarovaného.   

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných 

strán písomnými dodatkami.   

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží darca a tri 

obdarovaný.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva 

vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani 

za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu 

vlastnoručne podpisujú. 

V Čadci dňa 31.01.2020 

Darca:                             Obdarovaný: 

 

 

 

 

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

          Miroslav Polák, v. r.                                               Mgr. Helena Kotvasová, v. r. 

                                                                                        riaditeľka na základe poverenia  

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

 

Súpis darovaných predmetov so stanovením ceny 

 Názov         Cena v € 

Maketa č. 1        850,-   

Maketa č. 2         850,-  

Maketa č. 3         850,-  

Maketa č. 4         850,-  

Maketa č. 5         500,-  

Trafo 4 kusy 1 ks á 25,-       100,-  

SPOLU:                  4.000,-   

 

 


