
DAROVACIA ZMLUVA č. 2017/0768 

uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

Darca: 
Sídlo· 
Zastúpený 
Bankové spojeme. 
IBAN. 
IČO: 
DIČ 

a 

Obdarovaný: 
Sídlo. 
Zastúpený 
Bankové spojenie· 
IBAN. 
IČO· 

medzi zmluvnými stranami 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing Jaroslav Baška, predseda 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
36 126 624 
2021613275 

Obec Uhrovské Podhradie 
Uhrovské Podhradie 20, 956 42 Ž1tná-Radiša 
Ing. Milan Miškerík, starosta 
Všeobecná úverová banka a s 
SK71 0200 0000 0000 2322 6192 
00800121 

( ďalej spolu „darca" a „obdarovaný" alebo „zmluvné strany") 

Čl. I. 
Predmet zmluvy a predmet darovania 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom
darcu obdarovať obdarovaného predmetom daru špecifikovaného v bode 2 tohto článku zmluvy a
záväzkom obdarovaného predmet daru prevziať.

2. Trenčiansky samosprávny kraj je výlučným vlastníkom notebooku vrátane príslušenstva (ďaleJ
len „predmet daru"), ktorý Je v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja Predmet daru je
špecifikovaný nasledovne·

Názov notebooku· ESPRIMO MOBILE V6555 + taška Trust
Inventárne číslo: 542-1354
Výrobné číslo: YKLM050496
Obstarávacia cena . 619,46 eur
Zostatková cena. 0,00 eur

3 Darca touto zmluvou bezplatne prenecháva predmet daru do vlastníctva obdarovaného 
a obdarovaný dar s vďakou prijíma. 

4 Predmet daru bude obdarovaný využívať pre potreby Obecného úradu Uhrovské Podhradie, za 
účelom zabezpečenia činností Obecného úradu Uhrovské Podhradie. 

5. Predmet daru bol vyhlásený za prebytočný rozhodnutím predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraJa zo dňa 18 08.2017



Čl. II. 
Ostatné dojednania 

1 Darca vyhlasuje, že obdarovaného oboznámil so stavom predmetu darovama. Obdarovaný 
predmet daru prijíma predmet v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

2 Darca vyhlasuje, že na predmetu daru neviaznu žiadne ťarchy a am žiadne práva tretích osôb, že s 
predmetom daru je oprávnený nakladať a previesť vlastnícke právo k predmetu daru na 
obdarovaného. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet daru bude odovzdaný na základe odovzdávacieho a
preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami, ktorý tvorí prílohu č 1 tejto
zmluvy.

4. Vlastnícke právo k predmetu daru nadobudne obdarovaný dňom Jeho prevzatia v zmysle bodu 3
tohto článku zmluvy.

Čl.fil. 
Záverečné ustanovenia 

1. Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účmnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust § Sa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k mformáciám v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964
Zb Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na webovej stránke darcu.

2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov,
podpísaných zmluvnými stranami.

3 Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi SR. 

4. Predmetná zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve
jej vyhotovema.

5. Zmluvné strany potvrdzujú svoJím podpisom, že sa oboznámili so znením tejto zmluvy, súhlasia s
ním a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesm am za inak jednostranne nevýhodných
podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

6 Neoddehteľnou súčasťou teJto zmluvy Je Príloha č. 1 -Odovzdávací a preberací protokol. 
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Ing. Milan Miškerík 
starosta 
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