
Darovacia zmluva

uzatvorená podľa ~ 628 až 5 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

medzi zmluvnými stranami:

Darca: Národná banka Slovenska
Sídlo: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1
ICO: 30844789
DIČ: 2020815654
iČ DPH: SK2020815654
zastúpený: Ing. Ján Onda, riaditeľ odboru kancelárie guvernéra
(ďalej len „darca“)

a

Obdarovaný: Slovenský zväz včelárov
Sídlo: Svrčia 74/14, 842 08 Bratislava
Registračně číslo: VVS/1-909/90-40
Registrový úrad: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ICO: 00178349
DIČ: 2021023488
zastúpený: Ing. Milan Rusnák, predseda
(ďalej len „obdarovaný“)

uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (d‘alej len „zmluva“):

Čl. I
Predmet a účel zmluvy

1. Darca na základe tejto zmluvy bezodplatne prenecháva obdarovanému bronzový odliatok averzu
a bronzový odliatok reverzu vítazného — realizovaného výtvarného návrhu zberatel‘skej euromince v
nominálnej hodnote 5 eur z obyčajných kovov s tematikou Fauna a flóra na Slovensku — včela
medonosná a dva (2) kusy tejto zberateľskej euromince v bežnom vyhotovení (ďalej spolu len „dar“)
za účelom použitia daru obdarovaným na prezentačné, reprezentačné a výstavné účely.

2. Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastnikom daru podľa Čl. I bodu 1. tejto zmluvy
a k daru má práva v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

3. Obdarovaný vyhlasuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou dar prijíma.

4. Darca odovzdá obdarovanému dar a obdarovaný ho od darcu prevezme do 31. decembra 2021
na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí daru podpísaného oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

Čl. II
Rozväzovacia podmienka a všeobecné ustanovenie

1. Obdarovaný je povinný dar použiť iba na účel darovania podľa či. I bodu 1. tejto zmluvy, inak sa
darovanie stáva neúčinným a obdarovaný je povinný dar vrátiť darcovi do desiatich (10) dní odo dňa
keďsa darovanie stalo neúčinným.

2. Obdarovaný sa zavázuje, že nebude používať názov, ani logo darcu na akékol~ek účely
bez predchádzajúceho písomného súhlasu darcu.



či. In
Záverečné ustanovenja

1. Túto zmluvu je možné dopĺňat alebo menit výiučne Po vzájomnej dohode oboch zmiuvných strán,
a to formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmiuvných strán.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa nadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky.

3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch S piatnostou originálu, z ktorých darca dostane dva
(2) rovnopisy a obdarovaný jeden (1) rovnopis.

4. Táto zmluva (vrátane jej eventuáinych dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa
ustanovení 5 5a zákona č. 211/2000 Z. Z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších pnedpisov (ďajej len „zákon o slobodnom prístupe
k ínformáciám“) v spojení s ust. 5 47a Občianskeho zákonníka.

S. Zmluva nadobúda piatnosť a je pre zmiuvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými
zástupcami zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmiuvných strán nepodpíšu túto
zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmiuva nadobúda účinnost
dňom nasledujúcim Po dni jej prvého zverejnenia v súlade s 5 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v
spojení S 5 5a ods. 6, 9 a13 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

6. Zmluvné strany (každá za seba) zhodne vyhlasujú, že sú pine spůsobilé na právne úkony, že sú
oprávnené nakiadat s predmetom zmiuvy a že ich zmiuvná vornosf nie je žiadnym spásobom
obmedzená. Zároveň zmluvné strany (každá za seba) zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola
uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, a že
zmluvná voľnosťzmluvných strán nieje obmedzená. Súčasne zmluvné strany (každá za seba) zhodne
vyhlasujú, že sa s touto zmiuvou pred jej podpísaním dókladne oboznámiii, jej obsahu porozumeii,
v celom rozsahu s ňou súhlasja a zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plnit, pričom
zmluvné strany prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto zmiuvu podpísali na znak toho,
žeje určitá a zrozumiterná, a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej váli.

V Bratislave dňa V Bratislave dňa
13. 07. ±uu

Za daruj; Za obdarovaného:

. . SLOVEMSKÝ ZV1~Z VČEIÁROV
Norodna bar~‘a SIoven‘k~ Svrčia 14
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Národná bank. iovensk. Slovenský zváz včelárov

Ing. Ján ‘nda Ing. Milan Rusnák
riaditeľ odboru kancelárie g vernéra predseda


