Národopisná spoločnosť Slovenska
Darovacia zmluva č.

1/2021

Uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka v platnom znení
Článok I.
Zmluvné strany
Darca:
Národopisná spoločnosť Slovenska, občianske združenie
Adresa:
Klemensova 19, 813 64 Brastislava
IČO
01178811
DIČ
2021632657
registračné číslo na MV SR VVS/1-909/90-134
Bankové spojenie: ČSOB, s. s., č. účtu 4007906049/7500
IBAN: SK13 7500 0000 0040 0790 6049
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Funkcia: predsedníčka občianskeho združenia

(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

(ďalej len obdarovaný)
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je darovanie predmetu 125 ks výtlačkov publikácie: Bocánová, M.
a kol.: Štefan Cyril Parrák – život a dielo. Bratislava, NSS, 2021. ISBN 978 – 80 –
973341 – 4 – 7. Pri propagácii publikácie bude vo všetkých použitých propagačných
materiáloch uvedené logo FPU a veta "Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.“ Rovnako obdarovaný uvedie pri všetkých propagačných
aktivitách Národopisnú spoločnosť Slovenska ako vydavateľa uvedenej publikácie.
2. Darca je výlučným vlastníkom predmetu darovania.

3. Celková hodnota predmetu darovania je 900 €.
4. 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.
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 V.
Všeobecné a záverečné ustanovenie
1. Darca bezodplatne obdarovanému prenecháva a obdarovaný bez akýchkoľvek výhrad
prijíma predmet darovania podľa článku II. – III. 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 číslo 1//2021

Odovzdávací a preberací protokol

Podpísaná PhDr. Martina Bocánová, PhD. riaditeľka Západoslovenského múzea v Trnave,
týmto potvrdzujem, že som od PhDr. Kataríny Popelkovej, PhD. predsedníčky
Národopisnej spoločnosti Slovenska sídliacej na Klemensovej 19, 813 64 v Bratislave
prevzala predmet darovania podľa Čl. 1 Darovacej zmluvy č. 1/2021 v počte kusov 125.

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

Odovzdal:
PhDr. Katarína Popelková, CSc.

Prevzal:
PhDr. Martina Bocánová, PhD.

