DAROV
uzatvorená

ZMLUVA

ACIA

podľa ustanovenia

§628 a nasl. Občianskeho

zákonníka

medzi:

l.
Darca: Ing. Ján Valkovič rod. Valkovič

Obdarovaný: Obec Tekovské Nemce
Tekovská č.405
IČO: 321044
Zastúpená: Ing. Erika Valkovičová - starostka obce

II.
Touto zmluvou darca bezodplatne prenecháva obdarovanému:
l.,Traktor Starjet AJ 92 2V-16HP INTEK ,(ďalej len "kosačka") výrobca Seco Group, a.s.
rok výroby 2015 výrobné číslo AJ 03724 v cene 2 799,00 s DPH.
2., Prevzdušňovač trávnika závesný , rok výroby 2015, v cene 180,41 s DPH.
3., Hecht posypový vozík 260, výrobca Hecht, rok výroby 2015, v cene 132,99 s DPH.
Hodnota daru celkom 3 112,40 eur a obdarovaný tento dar prijíma bez výhrad.
III.
Darca prenecháva dar za týchto podmienok:
1. Kosačka a príslušné vybavenie sa bude hlavne používať na kosenie futbalového ihriska.
2. Kosačku a príslušné vybavenie bude obsluhovať jedna odborne zaškolená osoba, u ktorej
bude kosačka aj dočasne garážovaná, prip. bude garážovaná na inom bezpečnom mieste.
3. Obdarovaný do konca roka zabezpečí bezpečné miesto na garážovanie kosačky.
IV.
Obdarovaný prehlasuje, že si je vedomý technického stavu predmetu zmluvy, s ktorým ho
darca podrobne oboznámil a taktiež zabezpečí osobu, ktorá bude oboznámená s obsluhou
kosačky.

V.
Zástupca obdarovaného prevezme na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu,
vyhotoveného a podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán, predmet zmluvy v deň
platnosti tejto zmluvy.
VI.
Obdarovaný berie na vedomie, že vlastníctvo vzťahujúce sa k predmetu daru na neho
prechádzajú až dňom podpísania zmluvy a preberacieho protokolu. V tento deň na neho
prechádzajú aj všetky práva a povinnosti vzťahujúce sa k predmetu daru.

VII.
Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať a ich zmluvná
voľnosť nie je obmedzená. Túto darovaciu zmluvu uzavreli slobodne a vážne, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
VIII.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom rovnopise.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po zverejnení zmluvy.

v Tekovských Nemciach dňa 19.4.2016

Obdarovaný:

Darca:

Ing. Ján Valkovič

Ing. Erika Valkovičová
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