
Darovacia zmluva
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 7 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z.

1. Darca :

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta 
premyslených technológií v Púchove,
Študentská 2, 911 01 Trenčín
31118259
2021376368
rektorom, doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD.

(ďalej len ako „darca“)

2. Obdarovaný: Slovenské technické múzeum,
Sídlo: Hlavná č. 88, 040 01 Košice,
IČO: 312 97 111,
Zastúpený: štatutárnym zástupcom Mgr. Zuzanou Šullovou, generálnou riaditeľkou

zamestnanec poverený prevzatím daru a podpísaním protokolu o odovzdaní a o prevzatí 
daru: Ing. Ladislav Klíma, kurátor 
(ďalej len ako „obdarovaný“)

Článok 1 
Predmet zmluvy

1. Predmetom daru je vyradený prebytočný a nepotrebný Elektrónový mikroskop TESLA 
BS 340. Tento predmet už neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť verejnej inštitúcii na 
plnenie je základných úloh ani na plnenie iných úloh.

2. Predmet daru - Elektrónový mikroskop TESLA BS 340 je určený na účely zhodnotenia 
zbierkového fondu obdarovaného.

Článok 2
Podmienky zmluvy

1. Darca bezodplatne obdarovanému prenecháva a obdarovaný bez akýchkoľvek výhrad 
prijíma predmet daru uvedený v článku 1.

2. Darca prehlasuje, že touto zmluvou neobmedzuje dispozičné právo obdarovaného 
k predmetu darovania žiadnym záväzkom.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Obdarovaný vyhlasuje, že bol darcom oboznámený s technickým stavom predmetu 
daru, že tento si pred podpísaním tejto zmluvy prehliadol a v takom stave, v akom sa 
predmet daru nachádza, ho obdarovaný od darcu s vďakou prijíma.



2. Darca vyhlasuje, že je v celom rozsahu oprávnený nakladať predmetom daru podľa 
tejto zmluvy bez obmedzenia, že predmety, tvoriace predmet daru sú jeho výlučným 
vlastníctvom, sú zbavené práv tretích osôb a že k predmetu daru nemá ani žiadne iné 
práva, nezlučiteľné s touto zmluvou tretia osoba; je si vedomý trestných následkov, 
ktoré by vyplývali z nesprávnosti tohto vyhlásenia darcu.

3. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu daru jeho odovzdaním 
a prevzatím na základe písomného protokolu o odovzdaní a o prevzatí daru, 
podpísaného obomi zmluvnými stranami.

4. Táto darovacia zmluva je vyhotovená v 4-och rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní 
obomi zmluvnými stranami obdrží darca jedno vyhotovenie a obdarovaný 3 
vyhotovenia.

V Košiciach dňa:

Darca: Obdarovaný:

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
rektor

Mgr. Zuzana Šullová 
generálna riaditeľka


