
Darovacia zmluva 
uzavreta podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení nesf 

(ďalej len ako „Občiansky zákonník") 

medzi zmluvnými stranami: 

Darca: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
zastúpený: Mgr. Igor Rozenberg, MBA, riaditeľ 
IČO: 31 609 651 DIČ: 2020479714 IČ DPH: SK2020479714 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel Sro, Vložka číslo: 2034/S 
(ďalej len ako „darca") 

a 

Obdarovaný: Mesto Ziar nad Hronom 
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor 
Sídlo: Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 DIČ: 2021339463 
(ďalej len „obdarovaný") 

I. 

1. Touto zmluvou darca bezodplatne prenecháva obdarovanému používané osobné motorové vozidlo, 
bližšie špecifikované v odseku 2. tohto článku, a obdarovaný tento dar prijíma bez výhrad. 

2. Predmetom darovania je používané osobné motorové vozidlo: 

Značka: 
Obchodný názov: 
Typ: 
Kategória: 
VÍN: 
Evidenčné číslo: 
Metalíza: 
Výrobca motora: 
Výrobca vozidla: 
Rok výroby: 
ABS: 

Počet miest na sedenie: 
Počet najazdených kilometrov: 
(ďalej ako „predmet darovania") 

SKODA 
OCTAVIA 
1Z/AABKDX01/NDQ6FA62E018 
M l 
TMBAE61Z772078540 
ZH808AV 
čierna 
VOLKSWAGEN AG,DEU 
ŠKODA AUTO A.S., CZE 
2007 
áno 
5 
224 000 km 

II. 

1. Obdarovaný prehlasuje, že si je vedomý technického stavu predmetu darovania, o ktorom ho 
darca oboznámil a ktorý zodpovedá dobe jeho prevádzky a počtu najazdených kilometrov a v 
takomto stave ho prijíma. 

2. Darca prehlasuje, že na predmete darovania neviaznu žiadne dlhy, ťarchy ani iné právne vady. 

3. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu darovania jeho fyzickým prevzatím, na 
základe preberacieho protokolu. Za darcu je oprávnený predmet darovania odovzdať 
obdarovanému Peter Jagoš a za obdarovaného je predmet darovania oprávnený prevziať Milan 
Dekíš. 



III. 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
jej zverejnenia na webovom sídle darcu v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnocenných rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú 
zmluvnú stranu. 

3. Túto zmluvu možno meniť len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými 
stranami. 

4. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

5. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto 
skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade 
neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými 
ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými 
ustanoveniami. 

6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy v plnom 
rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez 
omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo 
fyzického nátlaku. 

V Žiari r ad Hronom, dňa .^.A.'.^."...2013 V Žiari nad Hronom, dňa<^ľ.^r..2013 

Darca : 

CECHNICKÉ SLUŽBY 
Ž I A R N A D H R O N O M 

Mgr. Igor Rozenberg, k 
riaditeľ 
TECHNICKÉ SLUŽBY 

primatoi^-' 
Mesto Žiar nad Hronom 

Ziar nad Hronom, spol. s r.o. 


