
 

D A R O V A C I A     Z M L U V A   

   

uzatvorená podľa ustanovenia §628 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi darcom na strane jednej : 

Roľnícke družstvo Tekovské Nemce 

so sídlom v Hronskom Beňadiku 

966 53 Hronský Beňadik 

IČO: 00210552; DIČ 2020478460; IČ DPH SK2020478460, 

 

( ďalej len „darca" v príslušnom gramatickom tvare )  

a 

obdarovaným na strane druhej: 

Obec Tekovské Nemce 

Adresa: Obecný úrad, Tekovská 405/4, 966 54 Tekovské Nemce 

V zastúpení: Ing. Erika Valkovičová — starostka obce 

IČO: 00321044 DIČ: 2021111488  

 ( ďalej len „obec” v príslušnom gramatickom tvare ) 

 

za nasledovných zmluvnými stranami Odsúhlasených podmienok:  

 

Článok I 

Účel daru 

l. Vychádzajúc z úmyslu podporovať rozvoj obce sa darca rozhodol darovať obci prebytočný   

    hmotný majetok.  

2. Účelom daru je aj takýmto spôsobom napomáhať a podporovať rozvoj obce a spoločenské  

    aktivity v obci Tekovské Nemce.   

Článok II 

Predmet a hodnota daru 

     Touto zmluvou darca bezodplatne prenecháva obdarovanému : 

1. Modulové lešenie v zostatkovej cene 979,93 €  

2. Priemyselnú umývačku riadu QQI-52TP v zostatkovej cene 1669,20 € 

3. Kávovar EP 2235/40 v cene 469,-  €  

4. Miešačku 125 l v zostatkovej cene 259,- € 

Článok III 

Prechod vlastníctva daru 

l . Obdarovaný vyhlasuje, že dar prijíma a je si vedomý technického stavu predmetu daru      

    opísaného v článku II., s ktorým ho darca podrobne oboznámil.  

2. Vlastnícke právo k hnuteľnému majetku prechádza na obec dňom podpísania zmluvy  

    Oboma zmluvnými stranami. 

 

Článok IV 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

l . Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 

Túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, slobodne a vážne, bez akéhokoľvek nátlaku, jej obsahu 

porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 

podpismi  

2. Právne vzťahy medzi účastníkmi zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného 

vyhotovenia pre každú Zmluvnú stranu . 

 

 

 

v Tekovských Nemciach , dňa 24.11. 2022 

 

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

          darca                                                                                              obdarovaný   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


