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Darovacia zmluva č. 1/2015 
uzatvorená v zmysle § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

a Zákona č. 206/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov  
 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 
Darca: Doc. JUDr. Ján GREGA, CSc. 

Adresa:  
Telefón:  
Dátum narodenia: 
Číslo OP: - 
(ďalej len „darca“) 
 
a 
 
Obdarovaný: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči 

                      Námestie Majstra Pavla 28, 054 01  Levoča 

Štatutárny orgán: Centrum vedecko-technických informácií SR 
                             prof. RNDr. JÁN TURŇA, CSc., generálny riaditeľ CVTI SR 
Sídlo:                   Lamačská cesta 8/A, 811 04  BRATISLAVA    
Zástupca oprávnený konať  
vo veciach zmluvných: Mgr. Štefánia Petreková 
Funkcia:                        vedúca Múzea špeciálneho školstva 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica   
Číslo účtu:                    - 
IČO:                             00151882 
DIČ:                             2020798395  
Zriadenie: CVTISR je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je organizačnou zložkou 
CVTISR od 1. 1. 2014 
(ďalej len „obdarovaný“) 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je darovanie: 

DVD s nahrávkou repromócie doc. JUDr. J. Gregu, CSc. po 50-tich rokoch na 
Univerzite Komenského, Právnickej fakulte v Bratislave (1. júl 1961) 

2. Darca je výlučným vlastníkom predmetu darovania. 
3. Hodnota predmetu darovania: nie je vyčíslená v eurách. 
4. Pôvod a nálezisko:  
5. Darovaný predmet získala: Štefánia Petreková  
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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. 

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

 
 

Článok IV. 
Podmienky zmluvy 

 
1. Darovaný predmet bude uložený v archíve Múzea špeciálneho školstva 

a prezentovaný návštevníkom, ktorí múzeum navštevujú s cieľom získavať cenné 
informácie o nevidiacich osobnostiach na Slovensku. 
 

   
Článok V. 

Všeobecné a záverečné ustanovenie 
 

1. Darca bezodplatne obdarovanému prenecháva 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 oboma 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 vyhotovenia pre každú 
zmluvnú stranu. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma 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. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh 
a dodatkov v centrálnom registri zmlúv. 

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 
 
 
 
V Levoči dňa 26. januára 2015                   
 
 
 
 
 
 
.................................................                                     ...................................................... 
            obdarovaný                                                                          darca 




