DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
(ďalej ako „Darovacia zmluva" alebo tiež „Zmluva")
medzi

Darca:

JUDr. Mário Vane, LL.M., rod. Vane
narodený:
rodné číslo:
trvalé bytom: Pivonková 2290/34, 900 42 Miloslavov, SR
občan SR
(ďalej len „Darca")

a
Obdarovaný:

Obec Miloslavov
so sídlom obecného úradu: Radničné nám. 181/1, 900 42 Miloslavov, SR
IČO: 00 304 948
konajúci prostredníctvom: Milan Baďanský, starosta
kontakt: info@obecmiloslavov.sk
(ďalej len „Obdarovaný")

Preambula
1. Medzi Obdarovaným a Darcom neexistuje žiadny právny vzťah, ktorý by podmieňoval uzavretie
tejto zmluvy. Ako prejav dobrej vôle sa Darca slobodne rozhodol darovať Obdarovanému Dar tak,
ako je bližšie špecifikovaný v čl. II tejto Zmluvy.
2. Obdarovaný víta dobrú vôľu Darcu a na znak súhlasu s Darom sa zaväzuje Dar podľa tejto Zmluvy
prijať.

I.
Predmet zmluvy

1. Darca, ako prejav svojej dobrovoľnej vôle, bezplatne prenecháva Obdarovanému Dar definovaný
v č. II tejto Zmluvy, a týmto svojím konaním prevádza na Obdarovaného vlastnícke právo
k predmetnému Daru. Vlastnícke právo k Daru prechádza na Obdarovaného dňom podpisu zmluvy.
2. Obdarovaný týmto Dar s vďakou prijíma.
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Predmet obdarovania (Dar)
1. Predmetom obdarovania podľa tejto Zmluvy je vozidlo Toyota Yaris, dátum výroby 26.06.2001,
VIN JTDKW123803053712, ktorého predpokladaná hodnota je vo výške 1000,- eur (tisíc eur).
2. Súčasťou daru je aj sada 4 kusov zimných a 4 kusov letných pneumatík a kľúče od vozidla v počte 2
kusov.

m.
Účel použitia Daru

1. Dar nie je účelovo viazaný.
IV.
Úkony súvisiace so zmenou držiteľa vozidla

1. Darca uzatvorením tejto Zmluvy udeľuje plnú moc Obdarovanému, aby zabezpečil všetky úkony
potrebné so zmenou držiteľa vozidla na Obdarovaného.
2. Všetky náklady spojené so zmenou držiteľa vozidla znáša Obdarovaný.

V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán.
2. Darca vyhlasuje, že poskytne súčinnosť, aby mohol byť dar prevedený na obdarovaného.
3. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch.

4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto
zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných
ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné
ustanovenie bude nahradené na základe písomnej dohody ustanovením platným, s rovnakým
zmyslom.
5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení podľa § 47a Občianskeho zákonníka. Vecno-právne účinky Zmluvy
týkajúce prevodu vlastníctva k Daru nastanú dňom prihlásenia Obdarovaného na základe zmeny
držiteľa vozidla a jeho zapísania ako držiteľa vozidla.

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto vyjadrujú súhlas.
Obdarovaný sa zaväzuje Zmluvu zverejniť na svojom webovom sídle do 14 dní odo dňa jej
podpísania oboma Zmluvnými stranami.
7. Darca týmto udeľuje Obdarovanému súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu údajov
vedených v tejto Zmluve pre potreby vedenia agendy súvisiacej s hospodárením s majetkom
a majetkovými právami obce - Obdarovaného, ako aj pre účely zverejňovania zmluvy v znení jej
prípadných budúcich dodatkov z dôvodu jej účinnosti podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník. Súhlas sa oprávnenému udeľuje počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy.
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8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s ňou, rozumejú všetkým jej
ustanoveniam, neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a svojim
vlastnoručným podpisom nižšie prejavujú svoju slobodnú a vážnu vôľu spravovať sa jej
ustanoveniami.

V Miloslavove, dňa

£

y

2021

V Miloslavove, dňa

•

2021

Darca.:

JUDr. Mário Vane, LL.M.
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