DAROVACIA ZMLUVA č. 3/2022
uzavretá podľa ustanovenia § 628 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník
Zmluvné strany:
Darca:

Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD.

a
Obdarovaný:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Galéria umelcov Spiša
Mgr. Luciou Benickou, riaditeľka
31297676

2021468636
Štátna pokladnica
SK30 8180 0000 0070 0059 1682
SK49 8180 0000 0070 0046 1845
Čl. I.

Predmetom zmluvy je dar, ktorý darca – z vlastného rozhodnutia daruje Galérii umelcov
Spiša:
1.

Eva Moflárová: Emočný spoj, 2021, akrylátový sprej, papier, 72 x 52 cm, 100 €,
z cyklu: Šablóny

Dielo/a bolo/i nadobudnuté v súlade s čl. 2 Organizačného a rokovacieho poriadku, na
zasadnutí Komisie na tvorbu zbierok Galérie umelcov Spiša, dňa 10. 3. 2022.
Darca týmto postupuje obdarovanému výkon majetkových práv v rozsahu § 19 zákona
č. 185/2015 Z.z. autorský zákon.
Čl. II.
Darca prehlasuje, že darovaný predmet je jeho výlučným vlastníctvom a neviaznu na neho
žiadne ťarchy a bremená. Darca sa zaväzuje nahradiť obdarovanému všetku škodu, ktorá by
vznikla v dôsledku nepravdivosti tohto tvrdenia.
Čl. III.
Obdarovaný tento dar prijíma a zaväzuje sa venovať mu odbornú starostlivosť o jeho stav
a bezpečnosť. Ďalej sa zaväzuje odborne spracovávať a vystavovať diela darcu – využívať pre
dokumentačné, odborné, výstavné a expozičné účely Galérie umelcov Spiša.
Darca má právo si zapožičať darované diela pre potreby vlastnej výstavnej činnosti.

Čl. IV.
Darca dáva obdarovanému privolenie na reprodukciu diel daru a jeho vystavovanie a to aj pre
dokumentáciu všetkými spôsobmi neznižujúcimi jeho hodnotu. Porušenie záväzkov
obdarovaným v čl. I. a III. sa považuje za hrubé porušenie dobrých mravov.
Čl. V.
Všetky finančné náklady spojené s realizáciou prevzatia a transportu diela do Galérie umelcov
Spiša hradí obdarovaný.
Čl. VI.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je licenčná zmluva vzťahujúca sa k darovaným dielam.
Čl. VII.
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní
osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých
kontaktných miestach prevádzkovateľa.
Čl. VIII.
Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane
všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená na webovej stránke Galérie umelcov Spiša.
Zverejnenie zmluvy sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie tajomstva a informácie
označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle §271 ods.1 Obchodného zákonníka sa
nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy pre obdarovaného a jeden
rovnopis pre darcu. Zmluvné strany podpisujú túto zmluvu na znak súhlasu s jej obsahom.
V Spišskej Novej Vsi,

...................................................
podpis darcu

.............................................
podpis obdarovaného
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