DAROVACIA ZMLUVA
č.1/2019
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)
Medzi zmluvnými stranami:
Darca: CHROBAČIKOVO
Sídlo: Hlavná 49, 900 29 Nová Dedinka
V zastúpení: JUDr. Mgr. Lenka Senčáková, predseda občianskeho združenia
IČO: 42359325
(ďalej len „darca“)

Obdarovaný: Obec Nová Dedinka
Sídlo: Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka
V zastúpení: Zuzana Árvová, starostka
IČO: 00304981
(ďalej len „obdarovaný“)
(ďalej spoločne spolu ako „zmluvné strany“ alebo samostatne ako „zmluvná strana“)

Článok I.
Predmet darovacej zmluvy
1. Darca týmto bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí, ktoré sú uvedené
v prílohe tejto zmluvy (ďalej len „dar“).
2. Celková hodnota daru podľa prílohy zmluvy je 16 320,94 Eur.
3. Obdarovaný vyhlasuje, že dar prijíma.

Článok II.
Podmienky darovania
1. Obdarovaný vyhlasuje, že je oboznámený so stavom daru.
2. Uvedený dar bude obdarovaný využívať pre podporu žiakov a pedagogických zamestnancov
Materskej školy v Novej Dedinke s dôrazom na dopravnú výchovu, športový rozvoj žiakov
a materiálno-technické vybavenie Materskej školy v Novej Dedinke.
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3. Darca prehlasuje, že na dare neviaznu žiadne ťarchy ani iné majetkové práva, ktoré by obdarovanému
bránili v riadnom užívaní daru.
4. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k daru jeho prevzatím, na základe písomného protokolu o
odovzdaní a prevzatí daru najskôr však po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

Článok III.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť iba obojstranným písomným prejavom zmluvných strán. Dodatky
tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, bez nátlaku, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha so zoznamom daru.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých jeden je určený pre
darcu a jeden pre obdarovaného.
V Novej Dedinke, dňa 2.4.2019

Za obdarovaného:

Za darcu:

.....................................................
JUDr. Mgr. Lenka Senčáková
predseda Chrobačikovo

.............................................
Zuzana Árvová
starostka
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