Západoslovenské múzeum v Trnave
Darovacia zmluva č. 1/2021
Uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka v platnom znení
Článok I.
Zmluvné strany
Darca:
Adresa:
Číslo OP:

PhDr. Daniel Hupko, PhD.
(ďalej len darca)

Obdarovaný:
Štatutárny orgán:
Sídlo :
Zástupca oprávnený konať
vo veciach zmluvných:
Funkcia:
Bankové spojenie:
IČO:

Západoslovenské múzeum v Trnave
PhDr. Martina Bocánová, PhD., riaditeľka
Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava
PhDr. Martina Bocánová, PhD.
riaditeľka
Štátna pokladnica
IBAN: SK31 8180 0000 0070 0049 1075
36087017

Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Milan Ševčík
Funkcia :
kurátor zbierky historickej knižnice
(ďalej len obdarovaný)
Článok II.
Predmet zmluvy
1.
2.
3.
4.

Predmetom zmluvy je darovanie predmetu: kniha O zlatom vtáčkovi, Trnava 1945.
Darca je výlučným vlastníkom predmetu darovania.
Celková hodnota predmetu darovania je 10,- € (slovom desať eur).
Súčasťou zmluvy je odovzdanie dokladu Odovzdávací a preberací protokol
k Darovacej zmluve č. 1/2021 (príloha č. 1).
Článok III.
Stav predmetu darovania
1. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil so stavom
predmetu darovania podľa článku II. tejto zmluvy a predmet darovania prijíma
v tomto stave.
2. Darca vyhlasuje, že na predmet darovania podľa článku II. tejto zmluvy sa neviaže
žiadne dlhy, ani iné záväzky a právne povinnosti.

Článok IV.
Licencie

1. Darca udeľuje obdarovanému súhlas na použitie predmetu daru alebo jeho
častí (ako autorského diela) všetkými v súčasnosti známymi spôsobmi použitia, a
to najmä:
a) vyhotovenie rozmnoženiny predmetu daru v neobmedzenom rozsahu zahŕňajúc
rozmnoženiny priame aj nepriame, trvalé aj dočasné, vcelku aj sčasti, akýmikoľvek
technickými prostriedkami / zariadeniami a v akejkoľvek forme. Pokiaľ ide
o rozmnoženiny v elektronickej forme, tak v režime s on-line aj off-line vrátane
vyhotovenia zvukovo-obrazovej alebo fotografickej rozmnoženiny (záznamu)
diela,
b) verejné rozširovanie predmetu daru alebo jeho rozmnoženín predajom alebo
inou formou prevodu vlastníckeho práva, ako aj nájmom alebo vypožičaním,
c) verejné vystavenie predmetu daru,
d) zaradenie predmetu daru do súborného diela,
e) spojenie predmetu daru s iným dielom,
f) spracovanie predmetu daru,
g) verejný prenos predmetu daru vrátane vysielania a sprístupnenia verejnosti.
2. Darca udeľuje obdarovanému licenciu podľa bodu 1 tohto článku zmluvy ako
nevýhradnú, v neobmedzenom rozsahu (tzn. bez vecného, územného alebo
kvantitatívneho obmedzenia), a to na celú dobu trvania majetkových autorských
práv. Darca udeľuje obdarovanému licenciu bezodplatne.
3. Darca ďalej udeľuje obdarovanému právo poskytnúť licenciu podľa bodu
1 tohto článku zmluvy ako celok alebo jej jednotlivé oprávnenia tretím osobám
(sublicencia).
4. Rozsah a trvanie licencie udelenej podľa bodov 1 a 3 tohto článku zmluvy sa
primerane vzťahuje aj na prípadné deriváty diela vrátane jeho rozmnoženín, ak
vznikli uplatnením niektorého z relevantných oprávnení podľa bodu 1 písm. d) až
f) tohto článku zmluvy.
5. Obdarovaný je oprávnený, nie však povinný licenciu, resp. jednotlivé oprávnenia
licencie využiť.
Článok V.
Podmienky zmluvy
1. Darca podpisom tejto zmluvy dáva obdarovanému súhlas v súlade s § 7 Zákona
NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním a uložením jeho
osobných údajov potrebných pre uzavretie tejto zmluvy.

Článok VI.
Všeobecné a záverečné ustanovenie
1. Darca bezodplatne obdarovanému prenecháva a obdarovaný bez akýchkoľvek výhrad
prijíma predmet darovania podľa článku II. – IV. tejto zmluvy.

2. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu darovania podľa článku II. tejto
zmluvy dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a prevzatím predmetu
darovania.
3. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, jedno vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom prevzatia predmetov darovania podľa článku II. tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, nebola
uzatvorená v tiesni a za nevýhodných podmienok.

V Trnave dňa .......................................

..............................................
obdarovaný

......................................................
darca

Príloha číslo 1 k Darovacej zmluve č. 1/2021

Odovzdávací a preberací protokol

Podpísaný Mgr. Milan Ševčík, odborný pracovník Západoslovenského múzea
v Trnave, týmto potvrdzujem, že som od:
PhDr. Daniela Hupku, PhD.,
prevzal predmet múzejnej hodnoty podľa Čl. 1 Darovacej zmluvy č. 1/2021
v celkovej hodnote 10,- € (slovom desať eur).

V Trnave dňa ...................................

Odovzdal:

…...................................
podpis majiteľa

Prevzal:

…...................................
podpis odb. prac. ZsM

