DAROVACIA ZMLUVA
Čl. I
Zmluvné strany

Darca:

Pozemkové spoločenstvo NASTAS
zastúpené: Dušanom Sedláčkom, predsedom spoločenstva
Pavel Urban, podpredseda spoločenstva

Obdarovaný: Obec Stakčínska Roztoka
zastúpená: MVDr. Jánom Stošekom, starostom obce
Čl. II
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je darovanie plastových okien v počte 4 ks okno PVC rozmer
500x500, 8 ks okno PVC rozmer 500x2500 a vchodové dvere PVC rozmer 1600x2500
v celkovej hodnote 3 000 Eur na dom smútku.( dˇalej len „plastové okná a dvere“)
Darca prenecháva obdarovanému a obdarovaný tento dar prijíma.
Čl. III
Nadobudnutie vlastníckeho práva
Darca si za plastové okná a plastové dvere od obdarovaného nenárokuje žiadnu
protihodnotu. Plastové okná a dvere dáva z vlastnej iniciatívy a vôle.
Obdarovaný pozná a preberá dar v takom stave, v akom sa nachádza ku dňu účinnosti
zmluvy.
Prevzatím daru sa tento nadobúda do vlastníctva obdarovaného. Týmto okamihom
prechádza na obdarovaného i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia daru.
Fyzické odovzdanie a prevzatie daru sa uskutoční do 5 dní po nadobudnutí platnosti
tejto zmluvy, a to formou odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu podpísaného
oprávneným zástupcom darcu a oprávneným zástupcom obdarovaného.
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa z nej vyplývajúce právne vzťahy
Občianskym zákonníkom a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
Darca vyhlasuje, že na dare , ktorý je predmetom darovania podľa tejto zmluvy,
neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné nesplnené povinnosti
Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu na stránke obce Stakčínska Roztoka,
www.obecstakcinskaroztoka.webnode.sk

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma stranami a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží darca a jeden
obdarovaný.

Za d a r c u

Za o b d a r o v a n é h o

V Stakčínskej Roztoke, dňa: 27. 12. 2021

V Stakčínskej Roztoke, dňa: 27. 12. 2021

Dušan Sedláček, predseda PS

MVDr. Ján Stošek, starosta obce

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

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

Pavel Urban, podpredseda PS
................................................

