DAROVACIA ZMLUVA
uzavretá podľa ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
DARCA :

Kia Motors Slovakia s.r.o.
Sídlo: Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 35 876 832
V zastúpení: Dušan Dvořák, senior manažér oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou
na základe písomného poverenia
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vl. č. 15074/L
(ďalej len „darca“)

OBDAROVANÝ : Obec Nededza
Obecný úrad Nededza
Hlavná 1/1
013 03 Nededza
v zastúpení: Peter Vajda, starosta obce Nededza, resp. písomne poverený zástupca
obdarovaného

(ďalej len „obdarovaný“)

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je úprava podmienok, vrátane práv a povinností zmluvných strán, za ktorých darca bezplatne
a dobrovoľne prenecháva predmet daru obdarovanému bez toho, že by mal na to právnu povinnosť a obdarovaný
dar prijíma na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s nimi.

Čl. III.
PREDMET DARU
Darca prenecháva obdarovanému vecný dar, a to 1 kus používanej počítačovej zostavy (počítač, displej,
klávesnica, myš) (ďalej len „dar“) a obdarovaný dar od darcu prijíma. Sériové číslo počítača CZC 5511JFS

Čl. IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Darca prenecháva dar obdarovanému dobrovoľne, bezplatne a bezpodmienečne.
2. Obdarovaný sa prijatím daru nezaväzuje darcovi poskytnúť materiálnu alebo nemateriálnu
protihodnotu, ani sa nezaväzuje ku konaniu v prospech darcu alebo iného subjektu.
3. Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar výlučne pre potreby plnenia úloh v rámci predmetu svojej činnosti
alebo v súvislosti s nimi.
4. Použitie daru na iný účel ako je účel uvedený v bode 3. zakladá právo darcu žiadať vrátenie daru.
5. Obdarovaný dar bez akýchkoľvek výhrad a podmienok prijíma v stave v akom stojí a leží, pričom darca
nezodpovedá za akékoľvek vady daru.

Čl. V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Platnosť a účinnosť zmluvy nastáva dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Zmeniť alebo doplniť zmluvu je možné len v písomnej forme, na základe súhlasne prejavenej vôle
zmluvných strán, a to formou dodatkov k zmluve, ktoré musia byť potvrdené a podpísané oprávnenými
zástupcami zmluvných strán. K návrhu dodatkov sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote l5 dní od
doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré v zmluve nie sú výslovne upravené, riadia sa príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, jej obsahu, s ktorým sa dôsledne oboznámili, porozumeli, na znak čoho ju
v dvoch vyhotoveniach podpisujú.
5. Každá zo zmluvných strán dostane jeden rovnopis zmluvy.
V Tepličke nad Váhom, dňa ................2011

Darca:

..............................................
Kia Motors Slovakia s.r.o.

Obdarovaný:

..............................................
Obec Nededza

