
D A R O V A C I A  Z M L U V A  
uzavretá podľa $ 628 a nasl. Občianského zákonníka

1. Darca :
nar.
rodné číslo: 
trvalé bytom: 
rodinný stav:

Ing. Tomáš Elexhauser, rod. Elexhauser 

Pod Vachmajstrom 7. 831 01 Bratislava 
ženatý, občan SR

a

2. Obdarovaný: Obec Miloslavov
sídlo: Obecný úrad 181, 900 42 Miloslavov
štatutárny zástupca: Milan Baďanský, starosta obce Miloslavov
IČO: 00304948

uzatvárajú túto 

d a r o v a c i u  z m l u v u

I.

Predmet zmluvy

Darca je výlučným vlastníkom dokončenej stavby objektu SO 05 Verejné osvetlenie v 
rozvojovej zóne RZ6 -  I. etapa v obci Miloslavov časť Alžbetin Dvor na pozemku par. č. 
500/82 a časti pozemku par. č. 500/98 v k. ú. Miloslavov, v rozsahu výkresu “Zameranie 
skutočného vyhotovenia verejného osvetlenia” v celkovej nadobúdacej hodnote 10 056.- eur 
(slovom desaťtisícpäťdesiatšesť eur). Stavebný objekt bol postavený na základe stavebného 
povolenia obce Miloslavov č. 2242 -  10 -  Vš zo dňa 9.8.2010. Stavba bola skolaudovaná 
rozhodnutím obce Miloslavov č. 13 82-11 -Ha zo dňa 19.12.2011.

Stavebný objekt obsahuje:

• rozvod verejného osvetlenia napojený káblom AYKY 4x25 v zemi v zelenom páse 
vedľa chodníka

• na osvetlenie je použitých 16 ks stožiarov FEZn v -  5,5m St 1055/60

• na stožiaroch sú osadené svietidlá Modus typ PATS 70CI/G, E27 70W SE 230V 50 
Hz, IP 65. Stožiare sú pospájané uzemňovacím pásom FeZn 30/4.



Touto zmluvou darca daruje stavebný objekt SO 05 Verejné osvetlenie v rozvojovej zóne 
RZ6 -  I. etapa v obci Miloslavov časť Alžbetin Dvor na pozemku par. č. 500/82 a časti 
pozemku par. č. 500/98 v k. ú. Miloslavov a obdarovaný tento dar v rozsahu uvedenom 
v článku I. Predmet zmluvy s vd'akou prijíma.

II.

Darujúci vyhlasuje, že na predmete zmluvy neviaznu žiadne dlhy, záložné práva, ťarchy, ani 
vecné bremená ani iné právne chyby, ktoré by obdarovaného ako výlučného vlastníka 
a užívateľa, akokoľvek obmedzovali alebo k čomukoľvek zaväzovali.

Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu a významu tejto zmluvy porozumeli, túto uzavreli 
slobodne a vážne, zmluva nebola uzavretá v núdzi za nápadne nevýhodných podmienok, a na 
znak súhlasu túto zmluvu podpisujú.
Darovacia zmluva je vyhovená v 4 rovnopisoch, z ktorých sú 2 určené pre darcu a 2 pre 
obdarovaného.
Obdarovaný s vďakou príma predmet daru uvedený v čl. I. tejto zmluvy.

Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa spravujú touto zmluvou a v neupravených otázkach 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ustanovenia tejto zmluvy sa môžu meniť dodatkom 
uzavretým v písomnej forme na základe dohody zmluvných strán. Táto Zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto Zmluva vrátane 
všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená na webovom sídle obce Miloslavov. Táto 
zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.


