DAROVACIA ZMLUVA

§ 628 a nasl. zákona

uzatvorená v zmysle ustanovení
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

č.40/1964

Darca:

KOLOMAŽ, združenie pre súčasné umenie

Sídlo: M. Turkovej 30, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Kamil Bystrický, predseda
IČO: 36127884
DIČ: 2021629181
Zapísaný: Ministerstvo vnútra SR
Číslo zápisu: VVS/1-900/90-199659-1
Obdarovaný:

Mesto Trenčín
Mierové nám. 2, Trenčín
zastúpené: Mgr. Richard Rybníček, primátorom mesta
IČO: 00312037
DiČ : 2021079995
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a. s. , pobočka
Tel.:
032/6504111
Fax:
032/7432 836
E-mail: trencin@trencin .sk

Trenčín

Čl. I.
Úvodné ustanovenie

Darca je vlastníkom
obdarovanému.

stoličiek

do kinosály v

počte

302 ks, ktoré má záujem

darovať

Vzhl'adom k tomu, že stoličky môže obdarovaný využiť do objektu v jeho vlastníctve (kino
Hviezda) dohodli sa zmluvné strany na uzavretí tejto zmluvy:
Čl. II.
Predmet zmluvy

Darca na základe tejto zmluvy daruje obdarovanému

stoličky

do kinosály Hviezda v

počte

302 ks .

Čl. III
Vyhlásenie darcu a obdarovaného

1. Darca vyhlasuje, že nadobudol vlastníctvo k daru, je jeho výlučným vlastníkom a je oprávnený
s ním nakladať.
2. Darca tiež vyhlasuje, že dielo nadobudol v súlade s platnou právnou úpravou, svoje záväzky
má vysporiadané a že na dare neviaznu žiadne dlhy, práva tretích osôb, ani iné povinnosti.
3. Obdarovaný dar s vďakou od darcu prijíma.

Čl. IV
Nadobudnutie vlastníctva

1. Obdarovaný nadobudne vlastníctvo k daru dňom prevzatia predmetu daru.
2. Darujúci sa zaväzuje odovzdať predmet daru ku dňu podpisu tejto zmluvy.
Čl. V
ustanovenia

Záverečné

1.

2.
3.
4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená
v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, pričom jeden exemplár je určený pre darcu a tri
pre obdarovaného.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka
v platnom znen í.
Účastníci prehlasujú , že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju uzavreli vážne a
slobodne, nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

-, dna
- .......1.......
9 -102011...
V Trenclne,
.........
Obdarovaný:

Darca:

podpis anonymizovimý

... ....... ....... .......[ ....... .. ...... ... ... ...
Mgr. Richarä Rybníček
primátor mesta Trenčín
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KOLOMAZ
združenie pre súčasné u e ie
Kamil Bystrický, pred se

