
DAROVACIA  ZMLUVA    č. 46/ext/2011

HIGHWAYPOINT ONE,   s.r.o. 
zastúpená: Ing. Silvester Petrezsél, konateľ spoločnosti
sídlo: Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava
bank. spojenie: Tatra banka, a. s. Trenčín, č. účtu: 2624222006/1100   
IČO: 44 195 044 
IČ DPH: SK 2022628498
Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 66675/B
(ďalej len darca)                   

a 

Mesto Stará Turá,
zastúpené : Ing. Jánom Kiššom, primátorom mesta
sídlo                            : SNP 1/2, 916 01  Stará Turá
bank. spojenie : VÚB Trenčín, č. účtu 20622-202/0200
IČO : 00 312 002
(ďalej len obdarovaný)

uzatvárajú  túto darovaciu zmluvu :

I.
Darca je výlučným vlastníkom novovybudovaného  chodníka na pozemku parc. č. 586/9 
o výmere 60 m2 v k.ú. Stará Turá.
Mesto Stará Turá je vlastníkom pozemku parc. č. 586/9, na ktorom je stavba chodníka 
realizovaná.

II.
Darca daruje obdarovanému novovybudovaný chodník vybudovaný zo zámkovej dlažby na 
pozemku parc. č. 586/9 v hodnote 2000,00 €, slovom dvetisíc eur.
Darca daruje  chodník bezodplatne  a obdarovaný darovaný chodník s vďakou prijíma. 

III.
Darca vyhlasuje, že obdarovaného oboznámil so stavom darovaného chodníka a prehlasuje, že na 
ňom neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená a ani iné právne povinnosti. 
Darovaný chodník bude slúžiť obyvateľom mesta Stará Turá.

IV.
Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu daru dňom podpisu tejto darovacej zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami. 

V.
1. Na darovaciu zmluvu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Účastníci zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto zmluva bola spísaná na 
základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani inak 
jednostranne východných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.



3. Akékoľvek zmeny a doplnenie k zmluve je možné uskutočniť výlučne formou písomných 
dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Táto darovacia zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s § -om 47a  
odst. 1 Občianskeho zákonníka. 
5. Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v štyroch 
vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.

V Starej Turej, 27.06.2011 V Starej Turej, 29.06.2011

.................................................................... ....................................................
HIGHWAY POINT ONE, s.r.o. Mesto Stará Turá
v zastúpení Ing. Silvester Petrezsél, v zastúpení Ing. Ján Kišš,
konateľ spoločnosti primátor mesta

Zmluva zverejnená dňa 29.06.2011

      




