
DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

názov:         Detské múzeum, o. z. 
právna forma:   občianske združenie
registrovaná:   MV SR dňa 20.05.2016 pod číslom: VVS/1-900/90-209042
so sídlom:  Slnečná 3, 900 31 Stupava
IČO:   50321609
bankové spojenie:   SK03 6500 0000 0000 2055 9450
konajúca prostredníctvom:     Mgr. Branislav Rezník, predseda
 (ďalej len „Darca“)

a

názov: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi  
sídlo:                 Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
registrovaná: MK1890/98-400 zo dňa 8.12.1998
štatutár:                                Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka 
IČO:                 31297927
DIČ:                 2021432798
bankové spojenie:                 Štátna pokladnica
IBAN:                 SK60 8180 0000 0070 0018 4518
SWIFT: 
 (ďalej len „Obdarovaný“)

(ďalej Darca a Obdarovaný spolu len „Zmluvné strany“ alebo samostatne aj „Zmluvná strana“)

Článok I
Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je bezplatné prenechanie nižšie defnovaného Daru Darcom Obdarovanému
na nižšie defnovaný Účel, a to na základe rozhodnuta oprávneného orgánu Darcu.

1.2 Predmetom daru je interaktvna výstava „Múdro sporiť, rozumne míňať“ pre det. (ďalej len „Dar“).

1.3 Obdarovaný Dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa dodržiavať povinnost, ktoré mu zo Zmluvy vyplývajú.

 

Článok II
Spôsob prenechania Daru

2.1 Darca prenechá Obdarovanému Dar jeho bezodplatným odvozom do priestorov Múzea Spiša a to do
30. apríla 2018. 

Článok III
Účelová a časová viazanosť použita Daru

3.1 Obdarovaný je povinný použiť Dar v súlade s verejnoprospešným účelom, na podporu ktorého je Darca
ako nadácia zriadený, a to konkrétne v súlade s Účelom, na ktorý Darca Dar Obdarovanému poskytuje
podľa bodu 3.2 Zmluvy (ďalej len „Doba použita“).
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3.2 Darca  poskytuje  Dar  Obdarovanému  na  účel  realizácie  detskej  interaktvnej  vzdelávacej  výstavy
„Múdro  sporiť  a rozumne  míňať“,  slúžiacej  na  fnančné  vzdelávanie  det.  Výstava  bude  prebiehať
v priebehu roka 2018 a nasledujúcich, podľa uváženia obdarovaného. 

Článok IV
Osobitné ustanovenia

4.1 Obdarovaný  sa  zaväzuje  uviesť  meno  Darcu  na  všetkých  propagačných  materiáloch  vydaných  ku
Výstave (ďalej len „Propagačné materiály“), ak nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. 

4.2 Veľkosť a umiestnenie mena Darcu na Propagačných materiálov bude predmetom vzájomnej dohody
Darcu a Obdarovaného. Ak nedôjde k dohode o veľkost a umiestnení mena Darcu na Propagačných
materiáloch,  je  Obdarovaný  povinný  použiť  meno  Darcu  vo  veľkost primeranej  Propagačnému
materiálu  a výške  Daru  a umiestniť  meno  Darcu  v primeranom  mieste  vzhľadom  na  Propagačný
materiál a veľkosť Daru.   

4.3 Použite mena Darcu iným spôsobom ako je uvedený v tomto článku Zmluvy je možné po udelení
súhlasu Darcom.

4.4. Autorské práva a práva s tým súvisiace ku výstave zostávajú zachované. Obdarovaný je povinný prizvať
autora výstavy ku každej jej realizácií vo svojich i iných priestoroch a dohodnúť s ním spôsob a rozsah
prezentovaných  čast výstavy.  Odmena  za  túto  prácu  bude  predmetom  dohody  autora
a obdarovaného. 

4.5 Obdarovaný  nemôže  výstavu  alebo  jej  čast predať  ani  inak  speňažiť  či  prostredníctvom  nej
nadobudnúť  výhodu.  Pokiaľ  tak  učiní  je  povinný  odovzdať  50% výnosu  z predaja  alebo  ekvivalent
z výhody  Darcovi. 

Článok V
Záverečné ustanovenia
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5.1.1 Akákoľvek zmena tejto Zmluvy je možná len dohodou Zmluvných strán formou číslovaných dodatkov k

tejto Zmluve,  ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak.  Kontaktné údaje Zmluvných strán uvedené v
záhlaví Zmluvy je možné meniť bez potreby dodatku k tejto Zmluve, na základe písomného oznámenia
dotknutej Zmluvnej strany doručeného druhej Zmluvnej strane.

5.2 Osoby, ktoré podpisujú túto Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvnej strany a túto
Zmluvnú stranu zaväzovať.

5.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom obidvomi Zmluvnými stranami.

5.4 Zmluva  je  vyhotovená  v  dvoch  rovnopisoch,  z ktorých  jeden  je  určený  pre  Darcu  a  jeden  pre
Obdarovaného.

5.5 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah Zmluvy zodpovedá
ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú.

Bratslava, dňa 12. 4. 2018

 

Spišská Nová Ves, dňa 17.4.2018

Darca:

_____________________________________

Obdarovaný:

_______________________________________
                          Detské múzeum, o.z.       Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Mgr. Branislav Rezník, predseda           Ing. Zuzana Krempaská, štatutár
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