DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „Zm luva“)
Evidenčné číslo darcu:

OZ/16/2015

medzi
Darca:
Zmluvný zástupca:
Sídlo:
Spoločnosť je zapísaná:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:

SFÉRA, a.s.
Továrenská 14, 811 09 Bratislava 1
RNDr. Eduard Haluška, CSc., predseda predstavenstva
Vlastenecké nám. 10, 851 01 Bratislava 5
OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1979/B
35 757 736
SK2020212007
2020212007

(ďalej len „darca“)

Obdarovaný:
Štatutárny orgán v zastúpení:
Spoločnosť je zapísaná:
IČO:

Obec Zázrivá
Stred 409, 027 Bratislava
JUDr. Matúš Mních
OR Okresného súdu Bratislava !, Oddiel Sa. Vložka č 1979/B
00 315 010

(ďalej len obdarovaný)

Článok I
Predmet zmluvy
1 .1 .

1.2.
1.3.

Predmetom zmluvy je výpočtová technika: základná doska Intel Pentium s CPU Intel Core2Duo,
4 GB RAM, 80 GB HDD, DVD mechanika, klávesnica, PC Mouse a programové vybavenie:
operačný systém W indows XP Profesionál a MS Office 2003.
Predmet darovania je určený pre podporu a rozvoj knižnice obce Zázrivá.
Darca daruje predmet zmluvy bezplatne.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Obdarovaný sa zaväzuje prevziať predmet darovania do svojho vlastníctva po podpísaní tejto
zmluvy oboma zmluvnými stranami a po nadobudnutí účinnosti.
Obdarovaný sa zaväzuje použiť predmet darovania len v súlade s článkom 1 ods. 2 tejto
zmluvy.
Darca vyhlasuje, že oboznámil obdarovaného so stavom predmetu darovania.
Obdarovaný vyhlasuje, že stav predmetu darovania mu je známy.

Článok III
Záverečné ustanovenia
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Táto zmluva sa riadi všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky. Práva a povinnosti
zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka platného na území Slovenskej republiky.
Strany sa zaväzujú urovnať všetky prípadné spory urovnať predovšetkým dohodou.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu každou zo zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony.
Zmluvné strany vyhlasujú , že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpísali bez nátlaku alebo
v časovej tiesne.

Za SFÉRA, a.s.
V Bratislave dňa:

RNDr. Eduard Haluška, CSc.
predseda predstavenstva

Za obec Zázrivá:
V Zázrivej dňa:

JUDr. Matúš Mních
štatutárny orgán v zastúpení

