DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov

Čl. I
Zmluvné strany

1. Darca :
Žilinský samosprávny kraj
Sídlo :
Komenského 48, 011 09 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Blanár, predseda
IČO :
37 808 427
DIČ :
2021626695

(ďalej len „darca“)

2. Obdarovaný: Obec Čičmany
Sídlo:
Obecný úrad č. s. 166, 013 17 Čičmany
IČO:
44980841
Štatutárny orgán: Mgr. Natália Dubnicayová, starostka obce

(ďalej len „obdarovaný“)

uzatvárajú túto darovaciu zmluvu (ďalej len „zmluva“)
za podmienok uvedených nižšie

Čl. II
Predmet darovania
1. Darca je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku a to :
a) PC IBM INTEL 1300, inventárne číslo: 022/4-04/0099, výrobné číslo: KDCM1HF
obstarávacia cena: 1 484,30EUR
zostatková cena:
0,00EUR
b) PC IBM NET VISTA A 30, inventárne číslo: 022/4-04/0131, výrobné číslo: KDNv0KL
obstarávacia cena: 1 059,15EUR
zostatková cena:
0,00EUR
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c) Monitor inventárne číslo: 022/4-05/0179, výrobné číslo: VLMVN90
obstarávacia cena: 258,49EUR
zostatková cena:
0,00EUR
d) Monitor inventárne číslo: 022/4-05/0180, výrobné číslo: VLBHA19
obstarávacia cena: 258,49EUR
zostatková cena:
0,00EUR
(ďalej len „dar“ )

Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Darca bezplatne prenecháva obdarovanému dar uvedený v Čl. II ods. 1 tejto zmluvy
a obdarovaný ho bez výhrad a s vďakou prijíma. Obdarovanému nevznikajú z tejto zmluvy
žiadne právne povinnosti ani záväzky poskytnúť protihodnotu daru vyjadriteľnú v peniazoch.
2. Darca odovzdáva obdarovanému dar v hotovosti, pri podpise tejto zmluvy.
3. Darca prehlasuje, že že dar nemá žiadne faktické ani právne vady, ktoré by obmedzovali
obdarovaného v jeho riadnom užívaní.
4. Obdarovaný prehlasuje, že dar bude použitý výhradne na činnosť súvisiacu s výkonom
činností Obce Čičmany.

Čl. IV
Osobitné ustanovenia
1. Darca sa zaväzuje odovzdať dar v stave spôsobilom na riadne užívanie, tak ako stojí a leží.
2. Obdarovaný sa zaväzuje dar užívať len na účely, ktoré sú dohodnuté v tejto zmluve.
3. Obdarovaný si je vedomý, že dar bol v minulosti používaný, že je čiastočne opotrebovaný
a s týmto vedomím dar prijíma.

Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Darca a obdarovaný po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich
slobodnú vôľu a s jej znením bez výhrad súhlasia, na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú.
2. Právne účinky tejto zmluvy nastávajú dňom podpísania tejto zmluvy a zároveň odovzdaním
daru darcom obdarovanému.
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, darca obdrží jedno vyhotovenie
a obdarovaný dve vyhotovenia.
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