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Darovacia zmluva 

uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonník v platnom znení 
a 

Licenčná zmluva 
uzatvorená podľa § 65 a nasl. Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v platnom znení 

 
č. 1/2022 

 
 

Zmluvné strany: 
 
Darca/poskytovateľ:    MUDr. Gábor Gyüre,  
  
 
Obdarovaný/prijímateľ:  Múzeum Vojtecha  Löfflera 
    Alžbetina 20, 040 01  Košice 
    IČO: 31945856 
     
 

I. 
Darovacia zmluva 

 
1. Predmetom daru je umelecké dielo s názvom: 
Alexander Eckerdt: Ady, 1959 (linoryt na papierovej podložke, rozmer 37,3 x 27,  číslovaný 
výtlačok 10/10) 
 
2. Darca prehlasuje, že predmet daru je jeho výlučným vlastníctvom a neviaznu na ňom žiadne 
ťarchy a bremená. Darca sa zaväzuje nahradiť obdarovanému všetku škodu, ktorá by vznikla v 
dôsledku nepravdivosti tohto tvrdenia. 
 
3. Dielo, ktoré je predmetom daru sa stane súčasou zbierkového fondu Múzea Vojtecha Löfflera v 
Košiciach, ktoré je povinné dar spravovať, evidovať, dokumentovať, ochraňovať a odborne 
spracúvať. 
 

II. 
Licenčná zmluva 

 
Darca, ako poskytovateľ licencie na základe tejto zmluvy udeľuje obdarovanému – užívateľovi 
(prijímateľovi) licencie - právo na použitie umeleckého diela definovaného v čl. I bod 1. Darovacej 
zmluvy – licenciu v tomto rozsahu: 

– touto licenciou má užívateľ právo na vystavovanie a reprodukovanie diela, 
– licencia sa udeľuje bezodplatne, 
– licencia sa udeľuje na neobmedzenú dobu. 
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III. 
Spoločné záverečné ustanovenia 

 
1. V otázkach, ktoré nie sú výslovne v zmluve ustanovené sa zmluvné strany budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne Autorského zákona. 
 
2. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, že nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, 
vážne a zrozumiteľne. 

 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke www.lofflermuzeum.sk. 
 
4. Darca/poskytovateľ podpisom tejto zmluvy udeľuje obdarovanému/prijímateľovi súhlas na 
zverejnenie obsahu zmluvy na stránke www.lofflermuzeum.sk podľa osobitného predpisu, nakoľko 
plnenie podľa tejto zmluvy je plnením za verejné financie a obsah zmluvy nepodlieha ochrane z 
dôvodu ochrany obchodného tajomstva. 
 
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho 1 vyhotovenie pre darcu a 1 vyhotovenie 
pre obdarovaného. 
 
 
V Košiciach, dňa: 5.1.2022 
 
 
 
 
   ….......................................................                                …..................................................... 

MUDr. Gábor Gyüre     Mgr. art. Noémi Ráczová 
darca          riaditeľka Múzea VL 
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