Naša značka: 0756/2016

Darovacia zmluva
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

Darca:
Meno a Priezvisko:
Bydlisko:
Dátum narodenia:
(ďalej len „darca“)

Ing. Miloslav Filjač
Dolná 38, 969 01 Banská Štiavnica

a
Obdarovaný:

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica

sídlo:

E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica

v zastúpení:

Peter Heiler, riaditeľ podniku

bankové spojenie:

PRIMA banka Slovensko

číslo účtu:

SK06 5600 0000 0014 1547 5002

IČO:

00 185 213

IČ DPH:

SK 2021107220

(ďalej len „obdarovaný“)
sa dohodli na uzatvorení tejto darovacej zmluvy (ďalej len „zmluva“):

Článok I.
Úvodné ustanovenie
Darca je vlastníkom laserovej tlačiarne značky HP Laser Jet M1522. (ďalej len ako „predmet
darovania“)

Článok II.
Predmet zmluvy
1.
2.
3.
4.

Darca touto zmluvou bezodplatne prevádza na obdarovaného predmet darovania uvedený
v Čl. I tejto zmluvy.
Obdarovaný predmet darovania od darcu s vďakou prijíma.
Obdarovaný na základe tejto zmluvy nadobúda predmet darovania do svojho výlučného
vlastníctva.
Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že darca odovzdal predmet darovania
obdarovanému pri podpise tejto zmluvy.

Naša značka: 0756/2016

Článok III.
Vyhlásenia zmluvných strán
1. Darca vyhlasuje, že mu nie sú známe akékoľvek faktické alebo právne vady predmetu
darovania, na ktoré by mal obdarovaného pred darovaním upozorniť.
2. V prípade, ak sa vyhlásenie darcu uvedené v bode 1. tohto článku zmluvy ukáže ako
nepravdivé, vznikne obdarovanému právo na odstúpenie od zmluvy.
3. Obdarovaný vyhlasuje, že stav a vlastnosti predmetu darovania sú mu známe, nakoľko si
ho pred podpisom tejto zmluvy osobne a podrobne obhliadol.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných
strán písomnými dodatkami.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdržia obaja účastníci
tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva
vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu
vlastnoručne podpisujú.
5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke
povinnej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe informácií v znení neskorších predpisov.
V Banskej Štiavnici dňa 03.11.2016
Darca:

.......................................................
Ing. Miloslav Filjač v. r.

Obdarovaný:

.......................................................
Technické služby, mestský podnik
Banská Štiavnica
Peter Heiler
v. r.
riaditeľ

