
  Vihorlatské múzeum v Humennom 

 
 

D a r o v a c i a   z m l u v a    č. 03/2021 
uzatvorená v zmysle § 628 a násl.  Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 
 

Darca:  
Meno a priezvisko/názov:  PaedDr. Ľudmila Lakomá - Krausová 
Adresa:   

Číslo OP:              

(ďalej len „darca“) 

 

 

Obdarovaný: 
Vihorlatské múzeum v Humennom 

Sídlo: Námestie slobody č. 1, 066 01  Humenné 

Štatutárny orgán: Mgr. Vasil Fedič – riaditeľ múzea 

IČO: 37781391  

Zamestnanec oprávnený konať vo veci realizácie zmluvy: Mgr. Dana Kataniková 

Funkcia: samostatný odborný pracovník  

Zriadenie: Zriaďovacia listina vydaná Prešovským samosprávnym krajom 

                 č.  KUL 2002/000153/9 z 1. apríla 2002 

(ďalej len obdarovaný). 

 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 
1.  Predmetom zmluvy je darovanie 2 ks obrazov Ľudmily Lakomej - Krausovej  do 

zbierkového fondu múzea (viď príloha č. 1). 

2. Darca svojím podpisom potvrdzuje, že je výlučným vlastníkom predmetov darovania.  

3. Hodnota predmetov darovania je 800,- € (slovom: osemsto EUR), ktorá je určená darcom. 

 

 

Článok III 

Stav predmetu darovania 

 
1. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzatvorením zmluvy sa oboznámil so stavom predmetov 

darovania podľa článku II tejto zmluvy a  predmety darovania prijíma v tomto stave. 

2. Darca vyhlasuje, že na predmete/predmetoch darovania podľa článku II tejto zmluvy 

neviaznu žiadne dlhy ani iné záväzky a právne povinnosti. 

 

 



Článok IV 

Podmienky zmluvy 
 

 

1. Darca prehlasuje, že je úplne spôsobilý na právne úkony a nie sú mu známe žiadne 

skutočnosti, ktoré by mu bránili nakladať s predmetmi darovania. 

2. Obdarovaný prehlasuje, že predmety darovania budú slúžiť pre účely rozširovania 

zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom. 

 

 

Článok V 

Spôsob použitia diela a rozsah udelenej licencie 

 
1. Rozsah a spôsob použitia darovaných predmetov uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy je 

určený účelmi spojenými s činnosťou obdarovaného zahŕňajúc aj účely jeho propagácie alebo 

inej verejnej prezentácie bez vecného alebo iného obmedzenia 

2. Ak je darca zároveň aj autorom darovaných predmetov týmto udeľuje obdarovanému licenciu 

ako výhradnú , bez časového ohraničenia (t.j. na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany). 

 

Článok VI 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

 

1. Darca bezodplatne obdarovanému prenecháva a obdarovaný bez akýchkoľvek výhrad prijíma 

predmety darovania podľa článku II-V tejto zmluvy. 

2. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k  predmetom darovania podľa článku II tejto 

zmluvy dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a prevzatím predmetov darovania. 

3. Zmluvy je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú strane. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami jeden deň po jej 

zverejnení na webovom sídle obdarovaného. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, nebola 

uzatvorená v tiesni a za nevýhodných podmienok. 

 

 

 

V Michalovciach dňa: 08.09.2021  V Humennom dňa: 08.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................   .................................................. 

darca                              za obdarovaného 

                                       Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ múzea 

 

 

Príloha č. 1 



 

 

Zoznam 

darovaných predmetov podľa darovacej zmluvy č. 03/2021 

uzatvorenej dňa  08.09.2021 

 

 

 

 
P. Č. NÁZOV DIELA, AUTOR DATOVANIE, TECHNIKA, 

ROZMER  

Hodnota 

predmetu 

1 Kostol v Humennom 

Ľudmila Lakomá-Krausová 

2003 

pastel 

67 x 47,5 cm, s rámom 79,5 x 61 cm 

 

400,-€ 

2 Dominanty Humenného 

Ľudmila Lakomá-Krausová 

2003  

pastel 

61 x 44,5 cm, s rámom 73 x 57,5 cm 

 

400,-€ 

 

 

 

 

 

 
 


