
DAROVACIA ZMLUVA 
č. 251/2021/RSM 

uzatvorená podľa § 628 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

1. MALAXIS, s.r.o. 
so sídlom: Tajovského 225/8, 018 41 Dubnica nad Váhom 
zastúpenie: Ing. Ľuboš Magát - konateľ 
IČO: 47 053 968 
DIČ: 
Registrovaný: Obchodný register OS Trenčín , odd. Sro, vl. č. 27781 /R 
/ďalej ako „darca"/ 

a 
2. Mesto Dubnica nad Váhom 

So sídlom: Bratislavská 424/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
zastúpenie: Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
Bankové spojenie: Prima banka a.s. 
Číslo účtu: SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
IČO: 00317209 
DIČ : 2021339276 
/ďa lej ako „obdarovaný"/ 

uzatvárajú túto darovaciu zmluvu za nasledovných podmienok: 

Článok 1. 
Predmet zmluvy 

1. Darca sa zaväzuje odovzdať obdarovanému dar podľa odseku 2 tohto článku 
zmluvy a obdarovaný sa zaväzuje dar s vďakou prijať. 

2. Darom na účely tejto zmluvy je 7 ks knihobúdok v reálnej hodnote 1.503,60 
Eur (vrátane DPH). 

3. Darca daruje a obdarovaný od darcu dar prijíma. 

Článok II. 
Termín. spôsob poskytnutia daru 

1. Darca odovzdá obdarovanému predmet zmluvy pri podpise tejto zmluvy, čo 
obdarovaný potvrdzuje svojím podpisom. 

2. Obdarovaný má právo sa oboznámiť s technickým stavom daru ešte pred jeho 
odovzdaním. 

3. Darca vyhlasuje, že dar nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb. 
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Článok III. 
Osobitné ustanovenie 

1. Obdarovaný je povinný na výzvu darcu preukázať, že predmet daru bol 
použitý na dohodnutý účel, t. j. na účel vypožičiavania kníh obyvateľmi mesta 
Dubnica nad Váhom . 
Obdarovaný umiestni knihobúdky na nasledovných stanovištiach: 

a) jazierko v Parku J. B. Magina 

b) detské ihrisko pri OD ABC Centrum 1 

c) detské ihrisko Centrum II 

d) Námestie Matice slovenskej 

e) Park Pod hájom 

f) Účko - vnútroblok 

g) mestská časť Prejta - spoločenský dom 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenie 

1. Účastníci zmluvy prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, nie 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných 
strán. Obsahu zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
podpisujú. 

2. Zmluva je vyhotovená v 3 - och rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 
darca obdrží 1 vyhotovenie a obdarovaný obdrží 2 vyhotovenia. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle Mesta Dubnica nad Váhom podľa § 47a zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

V Dubnici nad Váhom dňa ........... 2021 ~ 
GDPR (i GDPR 
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za darcu 




