DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená medzi:

Mesto Prievidza
So sídlom: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
IČ:00318442
DIČ:2021162814
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
(ďalej len „obdarovaný")
a

HUSQVARNA ČESKO S.R.O.
So sídlom: Turkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov
IČ:27408264
DIČ:CZ 27408264
Registrácia: v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 111206
Zastúpená: Mgr. Eva Kováčikova, MD Husqvarna Česká a Slovenská republika
na základe plnej moci zo dňa 5. 4. 2012
(ďalej len „darca");
s nasledovným obsahom:
Článok I.
1. Darca sa zaväzuje prenechať Obdarovanému vecný dar kosačku Husqvarna R52S a krovinorez
Husqvarna 535Rx (ďalej len „dar") v trhovej hodnote 1 040 €.
2. Obdarovaný vyhlasuje, že dar bez výhrad prijíma do svojho výlučného vlastníctva s určením pre
Materskú školu, Ul. A. Mišúta 731/2, 971 01.
3. Dar je poskytnutý v prospech obdarovaného pre účely financovania školstva, na podporu a ochranu
mládeže.
4. Obdarovaný vyhlasuje, že dar použije na údržbu vonkajších areálov školy.
Článok II.
1. Obdarovaný je povinný dar použiť iba na účel uvedený v č l . I. bod 4. tejto Zmluvy. V prípade, že
Obdarovaný nevyužije z akýchkoľvek dôvodov dar, resp. jeho časť na dohodnutý účel, Darca má
právo od tejto Zmluvy odstúpiť s účinnosťou ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení
Obdarovanému, pričom Obdarovaný je povinný dar vrátiť Darcovi do 7 dní od doručenia odstúpenia.
2. Darca je oprávnený vykonať kontrolu, či je dar Obdarovaným použitý v súlade s čl. I. bod 4. tejto
zmluvy a Obdarovaný sa mu zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť.
Článok III.
1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ak táto Zmluva neustanovuje inak, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo
zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k Zmluve je možné uskutočniť výlučne formou písomných
dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že pred jej podpisom si Zmluvu prečítali, jednotlivým ustanoveniam
Zmluvy porozumeli a proti jej obsahu nemajú žiadne námietky. Ďalej prehlasujú, že Zmluva vyjadruje
ich skutočne danú, slobodnú, vážnu, zrozumiteľnú a určitú vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani z a

nápadne nevýhodných podmienok. Na znak svojho súhlasu so znením Zmluvy zmluvné strany
pripájajú podpisy zástupcov riadne oprávnených konať v mene zmluvných strán.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

