Darovacia zmluva v ktorej obdarovaným je Obec Kračúnovce
uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka

Darca :
PaedDr. Branislav Baran, MBA
František Bartoš
Ján Mihok
Obdarovaný:
OBEC Kračúnovce
v zastúpení: Michal Boleš, poverený zastupovaním
IČO: 00 322 181
DIČ: 20 20 777 561
Bankové spojenie: VÚB Giraltovce
Číslo účtu: SK82 0200 0000 0000 0262 5522
uzatvárajú túto darovaciu zmluvu (ďalej len „zmluva“):
Článok 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je darovanie hnuteľného majetku vo vlastníctve hore menovaných a
to: socha sv. Jána Pavla II. v životnej veľkosti osadená na kamennom podstavci
s oplotením. Socha je umiestnená v parku oproti základnej škole, číslo parcely C KN 181
v k. ú. Kračúnovce.
2. Predmetom darovania podľa tejto zmluvy je hnuteľný majetok v celkovej sume 2 423,- €
(slovom: Dvetisícštyristodvadsaťtri eur 00/100).
3. Darca prenecháva obdarovanému dar bezodplatne a obdarovaný tento dar prijíma, a bude
slúžiť pre verejnosť a na účely náboženských obradov.
Článok 2
Nadobudnutie vlastníckeho práva a správy
1. Obdarovaný pozná a preberá dar v takom stave, v akom sa nachádza ku dňu podpísania tejto
zmluvy.
2. Prevzatím daru sa tento nadobúda do vlastníctva obdarovaného. Týmto okamihom
prechádza na obdarovaného i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia daru.
3. Obdarovaný sa zaväzuje, že sa bude o dar riadne starať, udržiavať a zveľaďovať.
4. Darca berie na vedomie a zaväzuje sa, že vo vzťahu k obdarovanému neexistujú žiadne
okolnosti, na základe ktorých sa bude v budúcnosti domáhať vrátenia predmetu darovania.
5. Fyzické odovzdanie a prevzatie daru sa uskutoční v deň podpísania tejto zmluvy.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa z nej vyplývajúce právne vzťahy

2.
3.
4.
5.

ustanoveniami v Občianskom zákonníku a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
Darca vyhlasuje, že na dare, ktorý je predmetom darovania podľa tejto zmluvy, neviaznu
žiadne dlhy, vecné bremena ani iné nesplnené povinnosti.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží darca a jednu
obdarovaný.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej, nemajú námietky proti jej
forme a obsahu, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak toho,
ju vlastnoručne podpisujú.

V Kračúnovciach dňa

Darca:

Obdarovaný:

PaedDr. Branislav Baran, MBA

Michal Boleš
zástupca starostu obce

František Bartoš

Ján Mihok

