
Darovacia zmluva č. 2/KP/2019 
 

uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými 

stranami: 

 

 

1. DARCA 

 

Obchodné meno:  Lesotur, s. r. o.  

Sídlo:    SNP 72/36  

    Stará Turá, 916 01 

Zastúpený:   Ing. Ivan Durec 

    konateľ spoločnosti 

IČO:    36715191 

DIČ:     2022291722 

IČ DPH:   SK 2022291722 

  

(ďalej len „darca“) 

 

 

2. OBDAROVANÝ 

 

Obchodné meno:  Mesto Stará Turá 

Sídlo:    SNP 1/2 

    Stará Turá, 916 01 

Zastúpený:   PharmDr. Leopold Barszcz 

    primátor mesta 

IČO:     312002 

DIČ:     2020381990 

 

  (ďalej len „obdarovaný“) 

 

takto: 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie vecného daru – Strom – Smrek (0,91 m3) v hodnote 

66,61 € s DPH, slovom šesťdesiatšesť eur, šesťdesiatjeden centov (55,51 bez DPH + 

11,10 20 % DPH). Strom bude použitý ako máj pri príležitosti podujatia - Stavanie mája 

v meste Stará Turá a bude stáť na Námestí slobody v Starej Turej.  

 

 

Článok II. 

Odovzdanie a prebratie daru 

1. Obdarovaný prevezme dar v prevádzke darcu na adrese: Lesotur, s. r. o. Stará Turá, časť 

Topolecká a na svoje náklady ho prevezie na miesto osadenia – na Námestie slobody v Starej 

Turej. Obdarovaný na vlastné náklady zabezpečí stavanie mája žeriavom dňa 30.4.2019.  

2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma.  



3. Darca s obdarovaným sa dohodli, že obdarovaný je povinný prostredníctvom spoločnosti 

Technické služby Stará Turá zabezpečiť ekologickú likvidáciu predmetu daru formou jeho 

použitia na výrobu drevnej štiepky alebo kompostu. 

 

 

Článok III. 

Všeobecné ustanovenia  

1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju 

podpisujú. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná 

voľnosť nebola obmedzená. 

4. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, jeden pre darcu a tri pre 

obdarovaného. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po 

jej zverejnení vo Verejnom registri odberateľských vzťahov na internetovej stránke mesta 

Stará Turá.  

 

 

 

V Starej Turej, dňa 25.4.2019 

 

 

 

Za obdarovaného:       Za darcu: 

 

 

 

 

 

 

 

............................................      ............................................... 

PharmDr. Leopold Barszcz                 Ing. Ivan Durec 

      primátor mesta               konateľ spoločnosti 


