Darovacia

zmluva

uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi:
Darca:
Obec Veľké Dvorníky
Sídlo: Hlavná 190/16, 929 01 Veľké Dvorníky
IČO: 00 305 375, DIČ: 2021129957
Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Ürögi, starosta
a
Obdarovaný:
Obec Holice
Sídlo: Pósfa 151, 930 34 Holice
IČO: 00 305 405, DIČ: 2021129990
Štatutárny zástupca: Ing. Ľudovít Iván, starosta
za nasledujúcich podmienok:
I. Predmet zmluvy
1.

Darca je výlučným vlastníkom a držiteľom motorového vozidla – požiarneho vozidla:

Značka: AVIA

Druh: nákladné vozidlo

EČ:
DS270DX

VIN:
G006773

Farba: červená

2.

Darca daruje obdarovanému požiarne
len ako „Vozidlo“ ).

3.

Obdarovaný dar s vďakou prijíma a prevezme darované Vozidlo do svojho výlučného vlastníctva.

4.

Darovanie Vozidla bolo schválená uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Dvorníkoch zo dňa
13.03.2020 číslo 2/2020-Pl, B/1.

vozidlo identifikované v bode 1. toho článku zmluvy ( ďalej

III. Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Darca prehlasuje, že obdarovaného oboznámil s technickým stavom a prípadnými vadami Vozidla, že
nezatajil žiadne vážne závady na jeho technickom stave.

2.

Obdarovaný prehlasuje, že dôkladne pozná technický stav a prípadné vady Vozidla na základe
informácií poskytnutých darcom a vozidlo aj osobne vyskúšal a vykonal jeho odbornú prehliadku.

3.

Obdarovaný vozidlo prevezme do držby od darcu bezprostredne po podpísaní tejto zmluvy a týmto
momentom prejde na neho vlastnícke právo k Vozidlu.

4.

Darca sa zaväzuje odovzdať obdarovanému spolu s Vozidlom aj:
a. 2ks kľúče od vozidla,
b. osvedčenie o evidencií vozidla
c. splnomocnenie opatrené úradne overeným podpisom, ktorým poverí zástupcu obdarovaného
na realizáciu prepísania vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

IV. Záverečné ustanovenia
1.

Účastníci berú na vedomie, že táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi a
účinnosť po jej zverejnení v súlade ust. § 47a Občianskeho zákonníka.

2.

Táto zmluva bola spísaná vo troch obsahovo zhodných vyhotoveniach, z čoho darca prevzal jedno
a obdarovaný dve vyhotovenia.

3.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa dajú dojednať len formou očíslovaných písomných dodatkov.

4.

Účastníci zhodne prehlasujú, že zmluvu si dobre prečítali, jej obsah im bol vysvetlený a na znak ich
výslovného súhlasu s celým jej obsahom, ako prejavu svojej slobodnej, vážnej, určitej a pravej vôle, ako
aj prejavu, že zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči dobrým mravom a nebola
uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok alebo v tiesni, pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa 04.09.2020

Darca:

Obdarovaný:

..............................................................
Obec Veľké Dvorníky
PhDr. Ján Ürögi, starosta

..............................................
Obec Holice
Ing. Ľudovít Iván, starosta
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SPLNOMOCNENIE

Obec Veľké Dvorníky
Sídlo: Hlavná 190/16, 929 01 Veľké Dvorníky
IČO: 00 305 375, DIČ: 2021129957
Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Ürögi, starosta
týmto
splnomocňujem

.............., rodné číslo: .........., nar.: ....
Trvalým pobytom: ....
Štátne občianstvo: Slovenská republika
Číslo občianskeho preukazu: ...
aby nás v celom rozsahu zastupoval pred Okresným dopravným inšpektorátom PZ v Dunajskej Strede a aby
uskutočnil všetky potrebné právne a administratívne úkony v súvislosti so zabezpečením zápisu ako nového
držiteľa a majiteľa:
Obec Holice
Sídlo: Pósfa 151, 930 34 Holice
IČO: 00 305 405, DIČ: 2021129990
Štatutárny zástupca: Ing. Ľudovít Iván, starosta
ohľadne nákladného motorového vozidla:






Značka: AVIA
Druh: nákladné vozidlo
EČ:
DS270DX
VIN:
G006773
Farba: červená

Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa 30.06.2020

..................................................
Obec Veľké Dvorníky
PhDr. Ján Ürögi, starosta
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