DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
medzi
zmluvnými stranami:
Obchodné meno:

Kia Motors Slovakia s.r.o.

Sídlo:

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom

V mene ktorej koná:

Seong Gyu Lee
Viceprezident divízie Administratíva
35 876 832

IČO:
Údaje o zápise:

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka
č. 15074/L

(ďalej ako „Darca“)
a
Názov:

Obec Nededza

Sídlo:

Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

V mene ktorej koná:

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

IČO:

00321516

(ďalej ako „Obdarovaný“)
Článok I
Predmet Zmluvy
1. Darca na základe tejto Zmluvy prenecháva Obdarovanému 6 kusov prenosného práškového
hasiaceho prístroja s obsahom náplne 6 kg, výrobca: SANAL Italia Srl, (ďalej „hasiace prístroje“
alebo spolu len „Dar“) a Obdarovaný Dar prijíma.
2. Obdarovaný berie na vedomie, že hasiace prístroje sa nepovažujú za akcieschopné, keďže ich
tlaková nádoba nebola ku dňu podpisu tejto Zmluvy podrobená tlakovej skúške v lehote podľa
osobitných predpisov v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 písm. bod 7. Vyhlášky ministerstva vnútra
SR č. č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a
zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich
prístrojov).
Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Obdarovaný svojim podpisom potvrdzuje, že Dar od Darcu prevzal pri podpise tejto Zmluvy.
2. Darca a Obdarovaný sa dohodli, že Obdarovaný nie je oprávnený použiť Dar na zdolávanie
požiarov, ani na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov podľa príslušných
právnych predpisov, ale výlučne na cvičný účel pri cvičeniach hasičskej jednotky, pričom
Darca nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikne porušením týchto povinností Obdarovaného
alebo použitím Daru na iný, ako dohodnutý účel.
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Obdarovaný použije Dar v rozpore s dohodnutým účelom podľa
predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy, Darca má právo od tejto Zmluvy odstúpiť a žiadať
vrátanie poskytnutého Daru späť. Obdarovaný sa zaväzuje vrátiť Dar do 3 dní odo dňa doručenia
písomného odstúpenia od tejto Zmluvy.
Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po
jednom vyhotovení.
2. Túto Zmluvu je možné doplniť len písomnými dodatkom podpísaným oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.
V Tepličke nad Váhom dňa

V Nededzi

…………………………………………………..
Kia Motors Slovakia s.r.o.
Seong Gyu Lee
Viceprezident divízie Administratíva

……………………………………………………
Obec Nededza
PhDr. Peter Vajda
starosta obce
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