
DAROVACIA  ZMLUVA 
S 1/2018 

 
uzatvorená v zmysle § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. Darca :                                                                       Irena Tomášová 
Adresa :                                                                          
                                                                                        
Číslo OP :                                                                       
Dátum narodenia:                                                           
 
2. Darca :                                                                        Eva Truchlá 
Adresa :                                                                           
                                                                                        
Číslo OP :                                                                       
Dátum narodenia:                                                           
 
 
                                                                                                        (ďalej len darca) 
 
 
Obdarovaný :                                                                Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
Štatutárny orgán :                                                         Ing.  Zuzana Krempaská, riaditeľka 
Sídlo :                                                                           Spišská Nová Ves, Letná 50 
Bankové spojenie :                                                       Štátna pokladnica  
Číslo účtu :                                                                   7000184518/8181 
IČO :                                                                             312 979 27 
 
                                                                                                     (ďalej len obdarovaný) 

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 
 
 

1. Predmetom zmluvy je darovanie: 
a.) orginálu Nobilitačnej listiny (povýšenie do šľachtického stavu) Georgiusa 
Maletera a jeho brata Gregoriusa Maletera, ktorú im 12. júla 1662 udelil 
rímskonemecký cisár a uhorský kráľ Leopold I.  
b.) novodobej kazety z kozej kože 
c.) faksimile nobilitačnej listiny 
d.) originál rodostromu rodiny Maleter 
     za účelom zhodnotenia zbierkového fondu obdarovaného múzea. 
2. Darcovia vyhlasujú, že sú výlučnými vlastníkmi predmetu darovania. 
3. Hodnota darovaného predmetu je 50 000,- € 



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.  Darovaný predmet bude zaevidovaný v zbierkovom fonde múzea 
a vystavený v Stálej expozícií histórie Spiša.  

2. Darcovia vyhlasujú, že na predmete darovania podľa článku II. tejto zmluvy neviaznu 
žiadne dlhy, ani iné záväzky a právne povinnosti. 

3. Darcovia vyhlasujú, že sú jedinými vlastníkmi darovanej veci a že tento predmet nemá  
            žiadnu chybu, ktorá by bola prekážkou v užívaní.  

 
Článok IV. 

Podmienky zmluvy 
 

1. Obdarovaný vyhlasuje, že darovaný predmet bude zaevidovaný v zbierkovom fonde 
Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a následne vystavený v Stálej expozícií histórie 
Spiša.  

2. Darcovia sa môžu domáhať vrátenia daru v prípade, že obdarovaný nepoužíva 
predmet daru k účelu, na ktorý bol určený. 

 
Článok V. 

Všeobecné a záverečné ustanovenie 
 
 

1. Darcovia bezodplatne obdarovanému prenechávajú 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 zmluvnými stranami a prevzatím predmetu darovania. 

3. Obdarovaný sa zaväzuje nakladať s predmetom darovania podľa článku II. tejto 
zmluvy v súlade s podmienkami v článku IV. tejto zmluvy. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho 2 pre obdarovaného a 2 pre 
darcov. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
prevzatia predmetu darovania podľa článku II. tejto zmluvy. 

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

7. Dodatky a zmeny tejto zmluvy je možné robiť len v písomnej forme. 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 31. 7. 2018 
 
 
                      ...........................................                                         ....................................... 
                           obdarovaný                                                                           darca  
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