
 

Zmluvné strany 

 

Darca:   Centrum sociálnych služieb Brezovec 

Sídlo:    Martina Hattalu 2161/3, 026 01 Dolný Kubín 

Štatutárny orgán:  PhDr. Soňa Miháliková, riaditeľka 

Právna forma:  príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja 

IČO:   17 060 664 

DIČ:   2020562324 

(ďalej len ako „Darca“) 

 

Obdarovaný:  Oravská knižnica Antona Habovštiaka 

Sídlo:    S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín 

Štatutárny orgán: Mgr. Art. Roman Večerek, riaditeľ 

Právna forma:            príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja 

IČO:                           36145262  

DIČ:                           2021433612 

(ďalej len ako „Obdarovaný“) 

(ďalej Darca a Obdarovaný spoločne len ako „Zmluvné strany“) 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 
 

1.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Darcu bezodplatne previesť vlastnícke právo na 

Obdarovaného k hnuteľnej veci, a to klavíru ROUS (ďalej len „predmet darovania“). 
 

1.2 Obdarovaný nadobudne predmet darovania pre účely organizácie a uskutočňovania 

komunitných, kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít, ako aj iných úloh 

súvisiacich s činnosťou knižnice v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach 

a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane 

predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 
 

1.3  Darca vyhlasuje, že výlučné vlastníctvo k predmetu darovania vyšpecifikovaného 

v bode 1.1 tohto článku, ktorý bol osobnou vecou poručiteľky, nadobudol v súlade 

s poslednou vôľou poručiteľky Ilony Országhovej prejavenou v „Závete“ spísanom dňa 

17. 10. 2008 (ďalej len „Závet“). 

 

Darovacia zmluva  

č. 21/2022 

  

uzatvorená v zmysle ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov  

(ďalej len „Zmluva“) 

 

(ďalej len „Zmluva“) 



1.4 Darca predmet darovania ako výlučný vlastník bezodplatne prenecháva Obdarovanému 

a Obdarovaný bez akýchkoľvek výhrad tento prijíma v celom rozsahu a zaväzuje sa ho 

používať v súlade s účelom špecifikovaným v bode 1.2 Zmluvy. 

 

Článok II 

Stav predmetu darovania 
 

2.1  Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzatvorením  tejto Zmluvy sa oboznámil so stavom 

predmetu darovania, vyšpecifikovaného v čl. I bode 1.1 tejto Zmluvy a predmet 

darovania prijíma v tomto stave. 

 

2.2 Darca prehlasuje, že Obdarovanému poskytol všetky informácie týkajúce sa predmetu 

darovania, pričom mu nie sú známe žiadne dlhy, iné záväzky alebo  právne povinnosti 

viaznuce na predmete darovania, na ktoré by mal Obdarovaného upozorniť v súlade s § 

629 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“). 

 

2.3 Darca, zároveň prehlasuje, že dňa 01.07.2022 mu bol doručený list zo strany Oravského 

múzea P. O. Hviezdoslava, so sídlom 027 41 Oravský Podzámok č. 9, IČO: 36 145 106, 

v ktorom múzeum prehlásilo, že o predmet darovania nemá záujem. 

 

Článok III 

Podmienky zmluvy 
 

3.1 Obdarovaný sa zaväzuje chrániť predmet darovania pred jeho poškodením, 

znehodnotením a odcudzením. 

3.2 Obdarovaný nadobudne predmet darovania do svojho výlučného vlastníctva dňom 

protokolárneho odovzdania predmetu darovania po podpise tejto Zmluvy. 

3.3 Darca vyhlasuje, že si nebude voči Obdarovanému uplatňovať žiadne finančné plnenie 

v súvislosti s touto Zmluvou. 

3.5 Darca vyhlasuje, že touto Zmluvou neobmedzuje dispozičné právo Obdarovaného 

k predmetu darovania žiadnym záväzkom. 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

4.1 Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/200 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

4.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 



4.3 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť pri plnení záväzku 

podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa takisto zaväzujú navzájom si poskytnúť 

súčinnosť pri odstraňovaní prípadných chýb v počítaní, písaní alebo iných chýb tejto 

Zmluvy. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť iba na 

základe dohody oboch Zmluvných strán, a to formou písomných, číslovaných 

a datovaných dodatkov podpísaných obomi Zmluvnými stranami, ktoré nadobudnú 

platnosť dňom ich podpisu obomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni ich zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

4.5  Nevymožiteľnosť, či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv 

na vymožiteľnosť, či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo 

obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť od ostatného obsahu tejto 

Zmluvy. 

4.6 Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré nie sú 

v Zmluve výslovne upravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 

Slovenskej republiky. 

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto 

Zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa 

nepodarí nájsť v danom spore vyhovujúce riešenie, je ktorákoľvek zo zmluvných strán 

oprávnená obrátiť sa s podaním na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd 

Slovenskej republiky. 

4.8 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každej Zmluvnej strane je 

určený jeden (1) rovnopis, a to vrátane fotodokumentácie predmetu darovania, ktorá je 

ako príloha č. 1 neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

4.9 Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že si Zmluvu riadne prečítali a súhlasia s jej 

obsahom. Súčasne vyhlasujú, že táto Zmluva vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú 

vôľu, že je pre nich dostatočne určitá a zrozumiteľná, pričom vzišla nie v omyle, ani nie 

v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, čo na znak svojho súhlasu 

potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

V Dolnom Kubíne dňa 27.09.2022                        V Dolnom Kubíne dňa 27.09.2022 

Darca:       Obdarovaný: 

 

 

  Centrum sociálnych služieb Brezovec               Oravská knižnica Antona Habovštiaka 

 PhDr. Soňa Miháliková       Mgr. Art. Roman Večer 

            riaditeľka           riaditeľ 


