
DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

ČU 
Zmluvné strany 

Darca: 
Mesto Zlaté Moravcc 
so sídlom 1. mája 2,953 01 Zlaté Moravce 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
IČO: 00308676 
DIČ: 2021058787 

Obdarovaný: 
Obec Žitavany 
so sídlom Športová 5. 951 97 Žitavany 
zastúpené starostom obce Jurajom Obertom 
IČO: 3786945 1 
DIČ: 

a 

zmluvné strany prajúc si usporiadanie vzájomných vzťahov týkajúcich sa darovania 
hnuteľných vecí uzat \ árajú podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

Predmetom darovani a sú lmuteľné veci 
- DDHM: 

a) Tlačia reň KYOCERA Mita FS-101O - obstarávacia cena 453 ,76 eur, zostatková cena 
0,00 e Llľ 

- OTE: 
b) PC zostava In te l E2160 - obstarávacia cena 603 ,76 eur, pozostáva z: počítača Intel 

E2 160. Monitora Prestigio 19", OEM Windows XP Home SK SP, klávesnice a myši 
c) PC Intel Core2Duo - obstarávacia cena 661 ,72 eur, pozostáva z Počítača Intel 

Core2Duo, Monitora ACER AL 1916, OEM Win XP Home Edition SK SP2, 
klávesnice a myši 

d) Kopírovací stroj Konica Minolta - obstarávacia cena 839,00 eur, 
ktoré darca daruje obdarovanému za účelom jeho použitia pre potreby Spoločného obecného 
úradu Žitavany. (ďalej len "dar"). 



Čl. III 
Podmienky darovania 

1. Darca daruje obdarovanému dar špecifikovaný v článku II tejto zmluvy a obdarovaný dar s 
vďakou prijíma. Obdarovaný sa zaväzuje užívať dar na poskytnutý účel. 

2. Daľca vyhlasuj e, že obdarovaného oboznámil so stavom darovaných vecí. V prípade, ak 
obdarovaný zistí, že dar má vady, na ktoré darca neupozornil a o ktorých darca musel v čase 
darovania vedi eť, je obdarovaný oprávnený dar vrátiť. 

3. Darca odovzdá predmet daru obdarovanému najneskôr do 03.04.2013 , o čom zmluvné 
strany vyhotovia preberacÍ protokol. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu 
darovania okamihom jeho odovzdania a prevzatia. 

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých darca obdrŽÍ 2 vyhotovenia a 
obdarovaný obdrŽÍ I vyhotovenie. 

2. Strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vazne a bez omylu, me v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

V Zlatých Moravciach (hla 28.3.2013 
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