
DAROVACIA ZMLUVA

č. ZS2019184/OKMŠ

uzatvorená v súlade s § 628 0bčianskeho zákonníka v platnom zneni

Zmluvné strany:

Darca:

MSc. Adam Toma

sídlo:   Brehy 157

968 01 Nová Baňa

(d'alej  len „darca")

a

Obdarovaný:

Mesto Žarnovica

sídlo: Mestský  úrad, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica

IČO:  00 321117

v zastúpení:                Kamil Danko, primátor mesta

bankové spojenie:  VUB, a. s., pobočka žiar nad Hronom

číslo účtu:                   SI(7202000000000014824422

(d'alej  len „obdarovaný``)

uzatvárajú túto

DAROVACIU ZMLUVU

Článok 1.

Darca je výlučným vlastníkom  nasledovných  hnutel'ných vecí -kni'h.  Knihy bezodplatne

daruje  Mestu Žarnovica.

P.č. Názov knihy Ks Prírastkové číslo Rok nadobud.
1. Strážca  nevinnosti 3. diel 1 35 966 2019
2. Do  posledného dychu 4. diel 1 35 967 2019
3. Odsúdená 1 35 968 2019
4. Dobré  dievča 1 35 969 2019
5. Tenis je  môj život 1 35 970 2019

Spolu  kusov: 5



Článok ,,.

Darca daruje obdarovanému hnutel'né veci definované v Článku 1. tejto darovacej zmluvy a obdarovaný

tĺeto veci, ktoré sú predmetom daru s vd'akou prijíma.

Článok,,,.

Darca vyhlasuje, že obdarovaného oboznámil so stavom darovaných veci'. Na tieto veci neviaznu žiadne

dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.

Článok lv.

Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu daru dňom podpĺsania tejto darovacej zmluvy a

fyzickým odovzdaním a prevzatím predmetu daru.

Článok V.

1.  Účastníci  tejto  zmluvy  prehlasujú,  že  sa  na  tomto  právnom  úkone  dohodli  dobrovoľne,  prejav  ich

vôle  bol  slobodný  a  vážny,  znenie  zmluvy je  v  súlade  s  prejavom  ich  vôle,  ich  zmluvná  voľnost' nie je

ničím obmedzená, a  preto na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne  podpi'sali.

2.  Zmluva  je  vyhotovená  v  dvoch  exemplároch.  Obe  zmluvné  strany  si   po   podpise  tejto  zmluvy

ponechaj.ú po jednom exemplári.

3. Zmluva nadobúda platnost' dňom podpjsu obidvoma zmluvnýmj stranamj, avšak účinnost' nadobúda

až dňom  nasledujúcim, po dni zverejnenia na webovom sídle Mesta Žarnovica.

4. Zmluva je platná na dobu neurčitú, až do vyradenia darovaných kníh.

V Žarnovici,  dňa 29.11. 2019

=

MSc. AdahTd`ma

Obdaľovaný:

Mesto  Žarnovica

zastúpené  Kamilom  Dankom
J

primátorom mesta


