Darovacia zmluva
Uzavretá v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
medzi:

1. Darca: Ferenczi Eugen – SHR
IČO: 37846248
Bytom: Mlynská 650/24
930 28 Okoč
(ďalej len ako „Darca“)
a
2.

Obdarovaný: Obec Dolný Štál
Zast. : Tomáš Horváth, starosta obce
IČO: 00305430
DIČ: 2021002104
Adr.: Obecný úrad Dolný Štál
Ul. Mateja Korvína č. 676/2
930 10 Dolný Štál
(ďalej len ako „Obdarovaný“)
takto:

Článok I.
Predmet Zmluvy
1.
2.
3.

Darca je výlučným vlastníkom nasledovnej hnuteľnej veci: špeciálne prípojné zaridenie
k traktoru: rozmetadlo umelého hnojiva (ďalej len ako „Dar“).
Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatné prenechanie Daru Darcom Obdarovanému.
Darca na základe tejto Zmluvy daruje Obdarovanému Dar a Obdarovaný Dar na základe
tejto Zmluvy s vďakou prijíma.

Článok II.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
1.
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Obdarovaný sa stáva výlučným vlastníkom Daru
okamihom jeho prevzatia od Darcu.
Zmluvné strany sa dohodli, že Darca odovzdá Obdarovanému Dar v deň podpisu tejto
Zmluvy; pričom zmluvné strany svojim podpisom na tejto Zmluve výslovne prehlasujú
a potvrdzujú, že Darca odovzdal Obdarovanému Dar v deň podpisu tejto Zmluvy.

Článok III.
Vyhlásenia zmluvných strán
1.

Darca vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia Daru, na ktoré by mal
Obdarovaného osobitne upozorniť.

2.

Obdarovaný vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy oboznámil so stavom Daru
a tento mu je známy.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami Zmluvy.

2.

Písomnosť je podľa tejto Zmluvy doručená dňom jej reálneho prevzatia druhou zmluvnou
stranou, dňom odmietnutia jej prevzatia druhou zmluvnou stranou, a v prípade
neprevzatia písomnosti uloženej na pošte, 3. dňom jej uloženia na pošte.

3.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné prijať len po vzájomnej dohode zmluvných
strán, písomne, vo forme očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými
stranami na jednej listine, inak sú neplatné, a pre zmluvné strany tejto Zmluvy nezáväzné.

4.

Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu so
všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi, zmluvné strany tejto Zmluvy sa
zaväzujú uzatvoriť Dodatok k tejto Zmluve tak, aby sa ustanovenie nahrádzajúce
ustanovenie neplatné, čo najviac podobalo pôvodnému ustanoveniu tejto Zmluvy, a aby
bolo v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.

5.

Právne vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami
príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov. Zmluvné strany berú na
vedomie, že na vzťahy výslovne touto Zmluvou neupravené sa budú aplikovať najmä
príslušné ustanovenia Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

6.

Táto Zmluva bola vyhotovená v 4 identických exemplároch, pričom po 2 exemplári
dostane každá zmluvná strana tejto Zmluvy.

7.

Zmluvné strany tejto Zmluvy prehlasujú, že sa s obsahom tejto Zmluvy dôkladne
oboznámili, že sa zhoduje s prejavmi ich vôle, bola uzavretá slobodne, vážne, určite a
zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu schvaľujú a na
znak svojho výslovného súhlasu s jej obsahom zmluvné strany Zmluvu aj vlastnoručne
podpisujú.

V, dňa ..............................

____________________
Darca

V, dňa ............................................

____________________
Obdarovaný

