
Darovacia zmluva CHTI zo dňa 27.9.2011 
L 

Zmluvné strany 

Darca: 
So sídlom: 

Bankové spojenie : 

CIIIRANA T.Injecta, a.s. 
Nám. Dr. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá 
IČO: 36794619, DIČ: 2022402822 
IČ DPH: SK2022402822 
UniCredit Bank Slovakia, a.s„ č.ú.:1090379003/l 111 

Zastúpený: Ing. Teodor Lysák, člen predstavenstva a splnomocnenec 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, vložka č. 10528/R 
(ďalej ako „darca") 

a 

Obdarovaný: Mesto Stará Turá 
SNP 1/29,16 01 Stará Turá 
IČO: 312002 
DIČ:2020381990 

Bankové spojenie : VÚB Trenčín, č. ú. 20622-202/0200 

Zastúpený: Ing. Ján Kišš, primátor mesta 
(ďalej ako „obdarovaný") 

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 628 anasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník?) túto darovaciu zmluvu. 

II. 

Predmet zmluvy 

2.1 Darca je výlučným vlastníkom PC LIBRA, výrobné číslo 254119 (ďalej len „dar";. 

2.2 Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné prenechanie daru špecifikovaného v bode 2.1 tejto 

zmluvy obdarovanému za podmienok ustanovených v ďalšom texte tejto zmluvy. 

2.2 Darca touto zmluvou daruje obdarovanému pre potreby Klubu dôchodcov dar a obdarovaný dar 

prijíma. 

3.1 

III. 

Nadobudnutie vlastníctva 

Obdarovaný sa stáva výlučným vlastníkom daru okamihom jeho prevzatia od darcu. 



IV. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

4.1 Darca vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia daru, na ktoré by mal 

obdarovaného osobitne upozorniť. 

4.2 Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom daru a tento mu 

je známy. 

V. 

Záverečné ustanovenia 

5.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými 

stranami. 

5.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území 

Slovenskej republiky. 

5.3 Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým 

dohodou. 

5.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami. 

5.5 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne 

prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Starej Turej, dňa: 27.9.2011 

darca obdarovaný / 


