
Darovacia zmluva – Vecný dar 

Uzatvorená v zmysle ustanovení § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Darca:   Ing. Peter Ďuriš 

Trvalý pobyt:   Jakubova Voľa 79,  082 56  Pečovská Nová Ves 

Dátum narodenia : 29.01.1969 

 

(ďalej len Darca) 

 

Obdarovaný:  Obec Jakubova Voľa  

So sídlom:  Jakubova Voľa 67, 082 56  Pečovská Nová Ves 

V zastúpení:   Ing. Magdaléna Sasaráková, starostka obce  

IČO:   00327174 

Bankové spojenie:  Prima Banka, a.s  

IBAN:   SK36 5600 0000 0085 9331 8001 

 

(ďalej lej Obdarovaný) 

sa dohodli, že uzatvárajú túto darovaciu zmluvu – vecný dar za nasledovných podmienok: 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom darovania podľa tejto zmluvy je MIKROVLNÁ RÚRA ETA, typ 121890000 

v počte kusov 1 zakúpené z prostriedkov darcu v hodnote 69,69 Eur, ktorá bude používaná pri 

organizovaní obecných (spoločenských, kultúrnych a športových) podujatí na území obce 

Jakubova Voľa.  

2. Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu darovania podľa odseku 1. tohto článku. 

 

III. 

Účel zmluvy 

 

1. Darca daruje predmet darovania špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy Obdarovanému, ktorý 

ho v celosti nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. Obdarovaný zároveň vyhlasuje, že tento 

dar s vďakou prijíma. 

2. Prevod vlastníckeho práva k predmetu darovania uvedeného v článku II. tejto zmluvy je 

bezodplatný 

 

 

 

 

 

 



 

IV. 

Nadobudnutie vlastníctva 

 

1. Predmet darovania špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy bude Obdarovanému Darcom 

odovzdaný pri podpise zmluvy. Túto skutočnosť zmluvné strany svojimi podpismi na tejto 

zmluve potvrdzujú.  

2. Táto zmluvy nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú 

na vedomie, že zmluva nadobudne účinnosť a Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo 

k predmetu darovania so všetkými právami a povinnosťami dnom podpisu tejto zmluvy. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou 

výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších 

všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky. 

2. Táto zmluvy sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach rovnakej právnej sily, z ktorých každá 

zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie . 

3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne vo forme dodatkov 

a musia byť podpísané všetkými zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

 

V Jakubovej Voli dňa 07.12.2020 

 

 

 

 

 

........................................................     .................................................

 Ing. Peter Ďuriš       Ing. Magdaléna Sasaráková 

        darca        starostka obce 

           obdarovaný 

           


