
DAROVACIA ZMLUVA 

č. 1/2019 
uzavretá podľa  § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami 

 

darcom:   akad. soch. Gustáv Švábik 

adresa:     

(ďalej darca) 

a 

obdarovaným:  Považská galéria umenia v Žiline 

zastúpená:  riaditeľom - Mgr. Milan Mazúr 

adresa:     ul. Štefánikova č. 2, 010 01 Žilina 

IČO:    36145190 

DIČ:    2021459627 

zriaďovateľ:  Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 

(ďalej obdarovaný) 

                          

čl. I 

Darca z vlastného rozhodnutia daruje dňom podpísania tejto zmluvy Považskej galérii umenia v Žiline diela 

(vlastné diela, ktorých je autorom): 

 

1. Zánik, 2018, papier, ceruza, farebné ceruzy, trhanie, 29,7 x 21 cm 

2. Zánik, 2018, papier, ceruza, farebné ceruzy, trhanie, 29,7 x 21 cm 

3. Rozklad, 2018, papier, ceruza, farebné ceruzy, fix, trhanie, 29,7 x 21 cm 

4. Tajomstvo, 2018, drevo, ceruza, farebné ceruzy, akryl, 80 x 32 cm 

5. Stvorenie, 2018, drevo , ceruza, farebné ceruzy, akryl, 67 x 41 cm 

6. Bez názvu, 2018, drevo , ceruza, farebné ceruzy, akryl, 77 x 53 cm 

 
Prírastkové číslo zbierk. predmetov zaevidovaných v PGU v Žiline:  

 

                                                                                     čl. II 

Obdarovaný tento dar prijíma a dielo, ktoré je predmetom daru, sa stane súčasťou zbierkového fondu Považskej 

galérie umenia v Žiline, ktorá je povinná dar spravovať, evidovať, dokumentovať, ochraňovať a odborne 

spracovávať.  

čl. III 

Darca dáva obdarovanému súhlas na vystavenie, reprodukovanie daru a to aj pre dokumentáciu všetkými 

spôsobmi neznižujúcimi jeho hodnotu. 

čl. IV 

Darca prehlasuje, že darovaný predmet je jeho výlučným vlastníctvom a neviaznu na ňom žiadne ťarchy a 

bremená. 

                                                                                      čl. V 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

 

                                                                                      čl. VI 

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou dodatkov podpísaných obidvoma  zmluvnými stranami. 

                                                                       

         čl. VII 

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení. 

Všetky finančné náklady spojené s realizáciou tejto zmluvy hradí obdarovaný. 

                                                                        

                                                                                      čl. VIII 

Okolnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 
 

 

V .................., dňa.....................……….......                     V Žiline, dňa…................................................. 

                                    podpis darcu                                                           podpis obdarovaného  
                                                                                        v zastúpení riaditeľom Považskej galérie umenia v Žiline 

                                                                                                                                              Mgr.  Milan Mazúr 



 
 

 


