
DAROVACIA ZMLUVA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zmluvné strany 

 

Darca: Pavol Hammel 

Adresa: ______________________________ 

Dátum narodenia: ______________________ 

(ďalej len „darca“) 

 

 

a 

 

Obdarovaný: Obec Chtelnica 

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Horváth, starosta obce 

Adresa: Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica  

IČO: 00312584  

DIČ: 2020530886 

(ďalej len „obdarovaný“) 

 

u z a t v á r a j ú 

 

podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) túto darovaciu zmluvu 

s nasledovným obsahom:  

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Darca daruje obdarovanému umelecké dielo  V šatni, technika - akrylolej, rozmery 90 

x 70 na plátne,  ktorého je autorom. 

 

2. Darca vyhlasuje, že je ku dňu uzavretia tejto darovacej zmluvy (ďalej len „zmluva“) 

výlučným vlastníkom umeleckého diela. 

 

3. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod umeleckého diela podľa bodu 1. 

darovaním z darcu na obdarovaného. 

 

4. Darca daruje bezodplatne obdarovanému uvedené umelecké dielo do jeho výlučného 

vlastníctva. Obdarovaný dar s vďakou prijíma. 

 

 

Článok II. 

Podmienky darovania 

 

1. Obdarovaný je oboznámený so stavom predmetu daru a v takomto stave ho prijíma do 

svojho výlučného vlastníctva. 

 

2. Darca prehlasuje, že dar popísaný v čl. I tejto zmluvy nie je zaťažený žiadnymi dlhmi 

ani inými právnymi vadami. 



 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet daru bude obdarovanému odovzdaný najneskôr 

v deň podpisu tejto zmluvy. 

 

4. Vlastnícke právo k darovanému predmetu prechádza na obdarovaného jeho prevzatím.  

 

5. Darca vyhlasuje, že je oprávnený nakladať s umeleckým dielom podľa článku I. tejto 

zmluvy v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom príve a právach súvisiacich s 

autorským právom (autorský zákon). Darca ako osoba oprávnená v zmysle autorského 

zákona udeľuje týmto obdarovanému a užívateľovi bezvýhradný súhlas na akékoľvek 

ďalšie použitie diela bez časového obmedzenia, až do zániku majetkových právn a bez 

akýchkoľvek územných a ďalších vecných obmedzení v zmysle § 40 a nasl. autorského 

zákona, a to použitie diela podľa § 18 ods. 2 autorského zákona, ktorými sú najmä:  

a) Vyhotovenie rozmnoženiny diela 

b) Verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo jeho 

vypožičiavaním 

c) Zaradenie diela do súborného diela 

d) Verejné vystavenie diela 

e) Verejný prenos diela 

Tento súhlas je udelený ako výhradný. Použitie diela podľa uvedeného súhlasu je 

bezodplatné. 

 

6. Darované dielo bude vystavené vo výstavných priestoroch kaštiela Chtelnica. Mimo 

priestorov kaštieľa bude dielo vystavené iba so súhlasom obdarovaného. Dielo je 

nepredajné. 

 

7. Obdarovaný vyhlasuje, že darované umelecké dielo bude predmetom umeleckej zbierky 

galérie ziadenej obcou v priestoroch kaštiela Chtelnica. 

 

8. Darca sa vzdáva akéhokoľvek nároku na odmenu v zmysle autorského zákona. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany môžu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomných 

očíslovaných dodatkov na základe dohody oboch zmluvných strán. 

 

2. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola vypracovaná s akceptovaním rovnosti oboch 

zmluvných strán, zmluvné strany nájomnú zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na 

znak súhlasu ju podpisujú.  

 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. Zmluva nie je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií). 



5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží obdarovaný a jeden 

darca. 

 

 

V Chtelnici, dňa 30.11.2019 

 

 

 

 

 

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

         darca           Ing. Ján Horváth 

      Obec Chtelnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


