
DAROVACIA ZMLUVA
(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
medzi :

Darca: Miloš Masarik
Alžbetin Dvor 1339, 900 42 Miloslavov

u cuvj ívii „UčUCil )

Obdarovaný: Obec Miloslavov
Zastúpená starostom obce Milanom Baďanským 
900 42 Miloslavov 181
IČO: 00304948 
DIČ: 2020662182
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko 
IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 6001

( ďalej len „obdarovaný“ a spolu s darcom ďalej aj ako „Zmluvné strany“ )

Článok I
Predmet prevodu

1.1. Definícia daru. Osobný automobil RENAULT CLIO THALIA
Číslo podvozku karosérie VIN VF1LB0BC530079559 
Evidenčné číslo : TN178BJ 
Rok výroby: 2004

1.2. Hodnota daru. Hodnota daruje 1 200,- eur vrátane DPH.
1.3. Predmet prevodu. Predmetom prevodu je osobný automobil podľa bodu 1.1
1.4. Účel daru: Darca daruje dar obdarovanému za účelom jeho využívania hospodárskou 

správou a obecným úradom.
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Článok II
Prevod vlastníckeho práva

2.1. Predmet zmluvy. Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva darcu 
k predmetu prevodu na obdarovaného.

2.2. Prejav vôle darcu. Darca daruje predmet prevodu bez akýchkoľvek podmienok zo 
svojho vlastníctva do vlastníctva obdarovaného v aktuálnom stave, v akom sa nachádza 
ku dňu prevodu.

2.3. Prejav vôle obdarovaného. Obdarovaný prijíma predmet prevodu od darcu z jeho 
vlastníctva do svojho vlastníctva v aktuálnom stave, v akom sa nachádza ku dňu 
prevodu.

Článok III 
Ostatné dojednania

3.1. Stav predmetu prevodu. Darca vyhlasuje, že obdarovaného pravdivo oboznámil so 
stavom predmetu prevodu. Darca vyhlasuje, že mu nie sú známe také technické a právne 
vady predmetu prevodu, na ktoré by mal obdarovaného osobitne upozorniť. 
Obdarovaný sa oboznámil so stavom predmetu prevodu osobnou prehliadkou 
a nadobúda ho v stave v akom sa nachádza, tak ako stojí a leží.

3.2. Vyhlásenie o stave predmetu prevodu. Obdarovaný vyhlasuje, že mu je známy stav 
predmetu prevodu a v takomto stave s vďakou prijíma predmet prevodu od darcu.

Článok IV
Odovzdanie Predmetu prevodu

4.1. Darca odovzdá predmet prevodu obdarovanému v deň uzavretia zmluvy, na základe 
odovzdávacieho protokolu.

4.2. Dňom odovzdania predmetu prevodu prechádza na obdarovaného:
a) zodpovednosť za škodu a vady na predmete prevodu,
b) zodpovednosť za škodu spôsobenú predmetom prevodu tretím osobám,
c) ďalšie práva a povinnosti spojené s prevodom a nadobudnutím vlastníckeho práva 

k predmetu prevodu.

Článok V
Záverečné ustanovenia

5.1. Zmena zmluvy. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami po 
vzájomnej dohode zmluvných strán.

5.2. Platnosť ustanovení zmluvy. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo 
sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým 
dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných 
a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ 
je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzat
váraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

5.3. Právo zmluvy. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené zmluvou, sa 
riadia ustanoveniami Zákona, Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.4. Salvatorická klauzula. Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným alebo 
nevykonateľným, zostáva platnosť/účinnosť ostatných ustanovení zmluvy nedotknutá. 
V prípade, že dôjde k tomuto prípadu, zmluvné strany sa po predchádzajúcej vzájomnej
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dohode nahradia takéto ustanovenie takým ustanovením, ktoré zachová právny a 
obchodný účel daného ustanovenia ako aj samotnej zmluvy.

5.5. Platnosť a účinnosť zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 
podpísania zmluvnými stranami a zverejnením na webovej stránke obce.

5.6. Rovnopisy. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, jeden pre darcu a jeden pre 
obdarovaného.

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že Zmluva bola vyhotovená na základe ich slobodnej a 
vážnej vôle, bez nátlaku, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne 
podpisujú.

Miloslavov, dňa

Darca:

Miloš Masarik

Obdarovaný:

Obé<M i I oslavo v 
MilamÉaďanský, starosta
/


