
Darovacia zmluva 

Uzatvorená podľa par.628 a nasl. zákona č. 40/1964 Občianskeho Zákonníka 

 

Darca: 

Meno a priezvisko:                                      Ing. Ľubomír Olejár 

Adresa trvalého pobytu:                            Pod Hájom 8, Ľubotice 080 06 

Narodený:                                                     30.09.1957  

číslo OP:                                                        HC646108 

/v ďalšom texte Zmluvy ako darca/ 

 

Obdarovaný: 

Obchodné meno/názov:                            Obec Dulova Ves 

Sídlo:                                                             Dulova Ves 18, 082 52 Dulova Ves 

Právna forma:                                              Obec 

IČO:                                                                00327000 

DIČ:                                                                2021225470 

Zastúpené:                                                   Ing. Barbora Ježiková, starostka obce 

/v ďalšom texte Zmluvy ako obdarovaný, spolu zmluvné strany/ 

                                       

Článok číslo I 

Predmet Zmluvy 

I.1    Predmetom tejto Zmluvy je záväzok darcu poskytnúť obdarovanému nepeňažný dar v podobe 

materiálu špecifikovaného v bode II.2 tejto Zmluvy a záväzok obdarovaného dar prevziať.  

II.2   Predmetom darovania sú nasledovné materiály: 

T-50 trapézový profil 

dĺžka plechov 5,40 m 

Šírka 1,085 m 

Výška trapezu 50 mm 

Hrúbka plechu 0,5 mm 

Počet ks 35 



Farba: nešpecifikovaná, v hodnote   998, 00 Eur celkovo.  

II.3    Hodnotu daru zmluvné strany rozumejú celkovú uvedenú v bode II.2. 

Článok číslo II 

Osobitné ustanovenia 

II.1    Obdarovaný prehlasuje, že dar použije na revitalizáciu obecného majetku a verejný záujem 

občanov.  

II. 2    Darca daruje dar ako prejav svojho záujmu podnikať celospoločensky zodpovedne 

prostredníctvom podpory projektov spoločensky prospešných aktivít v oblasti ochrany životného 

prostredia, športu a regionálneho rozvoja.  

 

Článok číslo III 

 

Vrátenie daru 

 

III.1    Ustanovenia Občianskeho zákonníka o vrátení daru sa v danej veci nepoužijú.  

 

Článok číslo IV 

 

Záverečné ustanovenia 

 

IV.1    V ostatných právnych vzťahoch vzniknutých z tejto Zmluvy a výslovne neupravených touto 

Zmluvou sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

IV.2    Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve je možné robiť len v písomnej forme, po vzájomnej 

dohode oboch zmluvných strán.  

 

IV.3    Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  

 

IV.4   Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie. 

 

IV.5    Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú ju v tiesni, ani za 

nenápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom Zmluvu podpisujú.  

 

V Prešove dňa 15. 8. 2019. 

 

 

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

Darca, Ing. Ľubomír Olejár                                                                 Obdarovaný, Ing. Barbora Ježiková 


