
Darovacia zmluva
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1. Mobis Slovakia s.r.o.
   
Sídlo: MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany
IČO: 35 876 557
DIČ: 2021787768
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, 

vl. č. 14983/L
Zastúpená: Na Se Vin, generálny manažér   

ďalej len ako „darca“

2.  Obec Nededza

Sídlo: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
IČO: 00 321 516
DIČ: 2020677582
Zastúpená: PhDr. Peter Vajda, starosta obce
Kontakt: 041/5980519; starosta@nededza.eu

ďalej len ako „obdarovaný“

                                                     
uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 628 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto darovaciu zmluvu.

Čl.II
PREAMBULA

1. Darca  je  výlučným vlastníkom hnuteľných  vecí  -  osobných  počítačov,  vrátane  príslušenstva,
špecifikovaných  v nižšie  uvednej  tabuľke.  Zoznam  predmetných  osobných  počítačov  je
nasledujúci:

Typ osobného počítača Výrobné číslo Príslušenstvo

HP Compaq 6200 Pro SFF
Procesor: Intel® Core™ i5-2400

RAM: 4 GB (DDR3)
HDD: 500 GB (Hitachi)

CZC22377YM Monitor - HP ProDisplay P201,
monitorový kábel a 2 napájacie káble

CZC22377YP Monitor - HP ProDisplay P201,
monitorový kábel a 2 napájacie káble

CZC22377YQ Monitor - HP ProDisplay P201,
monitorový kábel a 2 napájacie káble

CZC22377YZ Napájací kábel

HP Compaq 6200 Pro SFF
Procesor: Intel® Core™ i3-2100

RAM: 4 GB (DDR3)
HDD: 500 GB (Hitachi)

CZC134B3M2 Napájací kábel

CZC134B3M5 Napájací kábel



Čl. III
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je darovanie hnuteľných vecí špecifikovaných v článku II bode 1. tejto
zmluvy  (ďalej  len  „dar“)  obdarovanému,  za  podmienok  ustanovených  v ďalšom  texte  tejto
zmluvy. 

2. Obdarovaný dar od darcu s vďakou prijíma.

3. Obdarovaný  vyhlasuje,  že  dar  bude  použitý  výlučne  na  podporu  a rozvoj  vlastných  aktivít
obdarovaného. V prípade porušenia povinnosti použiť dar na stanovený účel je darca oprávnený
od darovacej zmluvy odstúpiť.

Čl.IV.
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA

1. Obdarovaný sa stáva výlučným vlastníkom daru okamihom jeho prevzatia od darcu.

Čl. V.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Darca vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia daru, na ktoré by mal obdrovaného
osobitne upozorniť.

2. Obdarovaný  vyhlasuje,  že  pred  uzavretím  tejto  zmluvy  sa  dôkladne  oboznámil  so  stavom
daru, tento mu je známy a v tomto stave dar prijíma.

Čl.VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť  dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

2. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou výslovne
neupravené  sa  radia  príslušnými  ustanoveniami  Občianskeho  zákonníka  a ďalších  všeobecne
záväzných predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

  
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých každý účastník

zmluvy obdrží po jednom vyhotovení.

4. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené vo forme písomných dodatkov
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

5. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  si  túto  zmluvu  prečítali  a že  táto,  tak  ako  bola  vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili,
na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Žiline, dňa 21.11.2019 

...................................... ......................................
             Na Se Vin         PhDr. Peter Vajda
    Mobis Slovakia s.r.o. Obec Nededza


