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Darovacia zmluva
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299/2021/RŽP

uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
(ďalej len ako „zmluva")
medzi zmluvnými stranami:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
so sídlom Trnavská cesta 41/A, 83104 Bratislava
IČO:
35 790 1 64
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sr, vložka 489/B
konajúca prostredníctvom konateľov štatutárneho orgánu spoločnosti Kaufland Management SK s.r.o. Richardom Bendíkom a Branislavom Brunovským
(ďalej iba „darca")
a

Mesto Dubnica nad Váhom
so sídlom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:
00 317209
DIČ:
2021339276
Zastúpené:
Mgr. et. Mgr. Peter Wolf, primátor
(ďalej iba „obdarovaný")
1.

Predmet a účel poskytnutia daru
1.

Darca poskytuje obdarovanému na základe tejto zmluvy (ďalej aj ako „zmluva") bezplatne nepeňažný
dar, a to lx hmyzí hotel, orientačné rozmery (cca 80cm x 56cm x 175cm) (ďalej aj ako „dar").

2.

Darca poskytuje obdarovanému dar pre účely podpory biodiverzity v meste Dubnica nad Váhom.

3.

Náklady za prepravu, inštaláciu a odovzdanie daru obdarovanému znáša darca. Dar sa považuje za
odovzdaný obdarovanému dňom jeho inštalácie na mieste určenom obdarovaným. Týmto dňom prejde
na obdarovaného aj vlastnícke právo k daru.

4.

Darca sa zaväzuje poskytnúť dar a zároveň previesť vlastnícke právo k nemu na obdarovaného podľa
bodu 3 tejto zmluvy najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy a vyhradzuje si právo kontroly použitia
daru.

II.
Všeobecné ustanovenia
1.

Obdarovaný sa zaväzuje, že dar nebude využitý k inému účelu ako je uvedené v článku 1. tejto zmluvy.

2.

Obdarovaný môže dar odmietnuť prijať, ak má dar vady, pre ktoré nie je upotrebiteľný pre účel uvedený
v článku 1. tejto zmluvy. Obdarovaný vyhlasuje, že si dar dôkladne prehliadol, že je s technickým stavom
daru oboznámený a že je funkčný a upotrebiteľný na účel uvedený v čl. 1 tejto zmluvy a v takomto stave
dar prijíma. Zároveň si je obdarovaný vedomý, že v prípade prevzatia daru nezodpovedá darca
obdarovanému za vady daru ani za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku užívania daru.
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