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Darovacia zmluva 

uzatvorená podľa ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) (ďalej len „Zmluva“) medzi: 

 

 
 
 

Obchodné meno:  Poštová banka, a.s. 
Sídlo:  Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 
IČO:   31 340 890 
DIČ:   202 029 4221 
IČ DPH:  SK7020000680 
Zapísaná:  v Obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 501/B 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
SWIFT: 

  

V mene ktorej konajú:  Ing. Andrej Zaťko, predseda predstavenstva 
  Ing. Peter Hajko, člen predstavenstva 
(ďalej len „Darca“)   

 
 

a 
  
 

Názov príspevkovej organizície:  Galéria mesta Bratislava – Príspevková 
organizácia Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

Právna forma:  príspevková organizácia 
Sídlo:  Františkánske námestie 11, 815 35  Bratislava 
IČO:  179 752 
Zastúpená:  PhDr. Ivan Jančár, riaditeľ  
(ďalej len „Obdarovaný“) 
 

  

 
 

 
 

Článok I 
Predmet Zmluvy 

 

1. Touto Zmluvou Darca prenecháva Obdarovanému vecný dar  v hodnote 40 000 eur - množinu siedmych 
totožných obrazových, zrkadlových objektov, ktoré budú rozmiestnené v prírodnom exteriéri, pričom jednotlivé 
objekty – obrazy sú zložené z oceľového rámu a „plátna“ vytvoreného obojstranným zrkadlom (ďalej len „Dar“ 
alebo „Dielo“). Autorom Diela je Akad. mal. Matej Krén (ďalej len „Autor“).  

2. Za Dielo sa môže považovať až Autorom schválená konkrétna podoba tejto konštelácie v konkrétnom 
prostredí. Súčasťou Diela sú nevyhnutné technicko-realizačné predpoklady a bezpečnostné podmienky 
vyplývajúce z certifikovaného statického posudku. Tento posudok musí byť vždy aktualizovaný podľa 
konkrétneho miesta, v ktorom Dielo bude umiestnené a Dielo musí byť technicky adaptované tak, aby spĺňalo 
uzávery tohto posudku. Dielo môže byť inštalované len odborne spôsobilými osobami a v súčinnosti s Autorom 
alebo ním poverenými osobami. 

3. Obdarovaný tento Dar od Darcu prijíma. 
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Článok II 
Prenechanie Daru 

 

4. Darca prenecháva Obdarovanému Dar jeho odovzdaním po skončení Grape festivalu 2018 (ďalej len 
„Festival“), a to najneskôr v deň jeho odinštalovania z Festivalu, t.j. 15. 08. 2018.  

5. Darca prenecháva Dar Obdarovanému ako „stojí a leží“, vrátane všetkých možných poškodení vzniknutých 
v súvislosti s jeho vystavením na Festivale. Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany výslovne uvádzajú, 
že Darca neposkytuje žiadnu záruku za akosť Daru po dni prevodu vlastníckeho práva k Daru. 

6. Obdarovaný vyhlasuje, že bol pred prevzatím Daru oboznámený so stavom Daru vrátane jeho možných 
poškodení a prijíma Dar v stave, v akom sa nachádza ku dňu jeho odovzdania Darcom po skončení Festivalu.  

7. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, Dar sa považuje za riadne dodaný a Obdarovaný nadobúda vlastnícke 
právo k Daru dňom jeho  odovzdania Darovanému, najneskôr však 15. 08. 2018. Podpisom Zmluvy Zmluvné 
strany potvrdia, že súhlasia s odovzdaním a prevzatím Daru.  

8. Obdarovaný poskytne súčinnosť pri preprave Diela Obdarovanému. Zmluvné strany súhlasia s tým, že všetky 
úkony súvisiace s reinštaláciou Diela prebehnú v koordinácii s Autorom Diela, ktorý má právo rozhodnúť 
o finálnej podobe Diela (napr. o rozmiestnení jednotlivých častí Diela, ukotvení a pod.) na mieste jeho 
opätovnej inštalácie. Autor má právo požadovať zabezpečenie náležitej starostlivosti (údržba, poistenie a pod.) 
o Dielo zo strany Obdarovaného. V prípade nedostupnosti Autora v čase reinštalácie Diela, resp. v čase od 
12. 08 do 15.08 2018, ďalší spôsob nakladania s Dielom bude určený po vzájomnej dohode Darcu 
a Obdarovaného. 

9. Obdarovaný vyhlasuje, že zabezpečí nevyhnutnú technickú údržbu a čistenie Diela počas doby vystavenia na 
verejnosti. Poškodené alebo znečistené Dielo prestáva spĺňať konštitučné vlastnosti Diela a musí byť počas 
doby opravy uzavreté. Dielo môže byť opravované len odborne spôsobilými osobami a v súčinnosti s Autorom 
alebo ním poverenými osobami. Tieto predpoklady Diela sa vzťahujú na všetky účely, reinštalácie a prípadné 
Autorom udelené licencie.   

10. Darca je oprávnený využívať vizuálne zdokumentovanie Diela (fotografie, videá) na marketingové účely a 
promo aktivity Banky (napr. komunikácia na sociálnych sieťach a v médiách, zdieľanie fotografií Diela v 
brožúrach a pod.), a to i po odovzdaní Daru v zmysle tejto Zmluvy, s čím Obdarovaný vyjadruje súhlas. Pri 
aktivitách spojených s prezentáciou Diela Obdarovaný uvedie, že Dielo „vzniklo s podporou 365.bank“, 
prípadne iné označenie schválené Darcom vopred pre daný materiál.  

 
Článok III 

Účelová viazanosť daru 
 

1. Obdarovaný je oprávnený Dar použiť podľa vlastného uváženia, pričom však všetky ďalšie opätovné inštalácie 
a reinštalácie Diela v budúcnosti musia prebehnúť v koordinácii s Autorom Diela, resp. osobou ním poverenou, 
aby sa zachovali vlastnosti Diela. . 

  
Článok IV 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. 

2. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) obdrží Darca a jeden (1) Obdarovaný.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva a všetky práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto 
Zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami OZ.  

4. V prípade, ak by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bolo vyhlásené za neplatné resp. neaplikovateľné, nebude 
tým dotknutá ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení, pričom sa Zmluvné 
strany zaväzujú, že takto neplatné resp. neaplikovateľné ustanovenie nahradia iným, právne relevantným 
ustanovením resp. samostatnou dohodou sledujúcou hospodársky účel neplatného resp. neaplikovateľného 
ustanovenia.  
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Zmluvu si pred jej uzatvorením riadne 
prečítali, porozumeli jej obsahu, a že ju neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v 
omyle, že ju uzatvárajú bez akéhokoľvek nátlaku, slobodne, vážne, ako prejav ich skutočnej slobodnej vôle a 
na znak súhlasu s ňou a jej znením ju vlastnoručne podpisujú. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je jej príloha, a to: Príloha č. 1 – Opis darovaného hnuteľného majetku. 

 
 
 
 

V Bratislave, dňa 20.8.2018   V Bratislave, dňa  20.8.2018  
 
 
Za Darcu: 

  
 
Za Obdarovaného: 

   
 

 
  

___________________  _________________ 
Ing. Andrej Zaťko  PhDr. Ivan Jančár 

predseda predstavenstva  riaditeľ GMB 
Poštová banka, a.s.   

 
 

___________________ 

  

Ing. Peter Hajko   
člen predstavenstva   
Poštová banka, a.s.   

 


