
Darovacia zmluva

uzatvorená v zmysle § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

Darca:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Narodený: 
č.OP/pasu: 
Kontakt: 
(ďalej len „darca")

Ing. Ivan Kostur
Slobody 80, 987 01 Poltár 
          
         
            

Obdarovaný:

So sídlom:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „obdarovaný")

Mesto Poltár
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Mgr. Martina Brisudová, primátorka mesta Poltár
00316342
2021250968

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je 1 autorské dielo od PhDr. Jána Kostura.
2. Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu zmluvy.
3. Darca je ako autor diela súčasne aj nositeľom majetkových autorských práv 

k predmetu zmluvy.
4. Darca ďalej vyhlasuje, že obdarovanému udeľuje výhradnú licenciu po celú dobu 

trvania autorsko-právnej ochrany tohto diela - predmetu zmluvy.

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.
Všeobecné a záverečné ustanovenie

1. Darca bezodplatne obdarovanému prenecháva a obdarovaný bez akýchkoľvek výhrad 
prijíma predmet darovania podľa článku II.-III. tejto zmluvy.

2. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu darovania podľa článku II. tejto 
zmluvy dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a prevzatím predmetu 
darovania.

3. Darca vyhlasuje, že všetky ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a 
úplné. Darca svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že udeľuje súhlas obdarovanému 
mestu Poltár so spracúvaním osobných údajov uvedených v tejto darovacej zmluve 
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo 
dňa 27. apríla 2016. Súhlas sa udeľuje odo dňa podpísania tejto darovacej zmluvy. 
Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na neurčito.

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia §5a ods. 1 Zákona č. 211/200 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade 
tejto zmluvy o povinne zverejňovanú zmluvu. Táto zmluva nadobúda účinnosť v 
zmysle ustanovenia § 47 a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží darca a dva 
obdarovaný.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom prevzatia predmetu darovania podľa článku II. tejto zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, nebola 
uzatvorená v tiesni a za nevýhodných podmienok.

V Poltári dňa 13.04.2022

za darcu
Ing. Ivan Kostur

a obdarovaného
gr. Martina Brisudová 

primátorka
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