DAROVACIA ZMLUVA
o prevode hnuteľností podľa § 628 zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov
Účastníci:
na strane jednej:
obchodné meno:
sídlo
IČO
zápis v registri
konajúca
(ďalej aj ako „Darca“ )

: CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka
: Priemyselná 2, 040 01 Košice
: 47 998 156
: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Odd. Po, vložka č. 557/V
: Anna Sopková, vedúci organizačnej zložky

a na strane druhej:
obchodné meno :
OBEC LÚČKA
sídlo :
Lúčka 59, 087 01 Giraltovce
IČO:
00595764
Konajúca – štatutár:
Mikuláš Mašlej, starosta
(ďalej aj ako „obdarovaný“)

Účastníci tejto darovacej zmluvy prehlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony
a uzatvárajú tuto darovaciu zmluvu
Čl. I
Darovanie.
/1/
Darca touto zmluvou bezodplatne prenecháva Obdarovanému hnuteľnú vec:
„Drevorezbu - vyrezávaného anjela ( ďalej aj ako „Dar“ ). V reálnej hodnote
prevádzajúceho daru 1.200,00 €- a túto sumu zaplatil Darca za jeho zhotovenie
rezbárovi Milanovi Krajňákovi.
/2/ Darca prenecháva obdarovanému Dar bezodplatne a obdarovaný tento dar prijíma v deň
dokončenia diela - uzavretia tejto zmluvy a bude ho užívať v súlade o správe majetku obce.
Odovzdaním a prevzatím Daru nadobudne obdarovaný vlastnícke právo k Daru, ktorý
je povinný to viesť vo svojej evidencií.
/3/ Darca prehlasuje, že je vlastníkom Daru a že neexistujú žiadne skutkové ani iné právne
okolnosti, ktoré by mu bránili v darovaní hnuteľnej veci podľa čl. I bodu 1.a 2. tejto
darovacej zmluvy.
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Čl. II
Záverečné ustanovenia
/1/
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce – www. oculucka.sk.
/2/ Táto zmluva je vyhotovená v /2/ dvoch rovnopisoch, z ktorých každý účastník obdrží
jedno vyhotovenie.
/3/
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, súhlasia s ním
a zodpovedá ich skutočnej vôli, že došlo k darovaniu a že táto zmluva nebola uzavretá
v tiesni ani nie za iných nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Košiciach, dňa : 10.07.2017

.............................................................
Darca:
CANIS SAFETY a.s, organizačná zložka
Anna Sopková, vedúci organizačnej zložky

V Lúčke, dňa: 10.07.2017

.............................................................
Obdarovaný:
Obec Lúčka
Mikuláš Mašlej, starosta
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