
DAROVACIA ZMLUVA 
 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. DARCA:    

Obchodné meno: LICITOR group, a.s. 

So sídlom:  Sládkovičova 6, 010 01 Žilina  

IČO:   36 421 561 

DIČ:   2021857310 

IČ DPH:   SK2021857310 

Registrácia:  Obchodný register OS Žilina, Odd. Sa, Vložka č. 10476/L 

V mene kt. koná:  JUDr. Patrik Kurimský, predseda predstavenstva   

  

 

1.2. OBDAROVANÝ:    

  Názov:   Obchodná akadémia v Žiline 

  So sídlom:  Veľká Okružná 32, 011 57 Žilina 

  IČO:   00162124 

  V mene kt. koná:  Ing. Ľubica Pevná, riaditeľka školy 

   

  

1.3. Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Darovacej zmluvy uzavretej podľa ust. § 628 a nasl. 

Občianskeho zákonníka (ďalej len „ZMLUVA“). 

 

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
2.1. Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí, ktoré tvoria súbor použitého 

kancelárskeho vybavenia – nábytku: 

 Skrinka s dierkami (95x35x40 cm) - 10 ks 

 Zásuvky (45x60x50 cm) – 2ks 

 Skrinka s dierkami (160x80x45 cm) – 1ks 

 Skrinka obojstranná (120x80x40 cm) – 2ks 

 Zásuvky (43x60x60 cm) – 1ks 

 Nástenná polica (95x38x39 cm) – 1ks 

 Nástenná polica (200x4x37 cm) – 1ks 

 

2.2. Hnuteľné veci uvedené v bode 2.1 tejto Zmluvy sa pre účely tejto Zmluvy bude ďalej označovať 

ako "DAR". 

 

3. Predmet ZMLUVY 

 

3.1. Touto ZMLUVOU: 

3.1.1. DARCA daruje OBDAROVANÉMU DAR špecifikovaný v bode 2.1 tejto Zmluvy.  

3.1.2. OBDAROVANÝ DAR uvedený a popísaný v tejto Zmluve prijíma od  DARCU do svojho 

vlastníctva.   
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3.2. OBDAROVANÝ vyhlasuje, že  DAR je mu známy z osobnej obhliadky a oboznámil sa s jeho stavom 

a prípadnými poškodeniami.  

 

3. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

3.1. DARCA vyhlasuje, že: 

3.1.1. je oprávneným vlastníkom DARU; 

3.1.2. je oprávnený s DAROM voľne disponovať, a toto jeho právo nie je ničím a nikým 

obmedzené; 

3.1.3. DAR pred podpisom tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami nepredal, nedaroval ani 

iným spôsobom nepreviedol na tretiu osobu/tretie osoby, ani ho nevložil do žiadnej 

obchodnej spoločnosti alebo družstva, ani nevykonal iný úkon, na základe ktorého si 

môže tretia osoba/tretie osoby nárokovať vlastníctvo k DARU; 

3.1.4. na DARE neexistujú také vady, na ktoré by musel OBDAROVANÉHO osobitne upozorniť. 

3.1.5. má všetky oprávnenia a súhlasy, nutné k tomu, aby uzatvoril ZMLUVU a plnil svoje záväzky 

podľa nej a že uzatvorenie ZMLUVY a plnenie záväzkov podľa nej nie je v rozpore 

so žiadnym právnym predpisom, alebo záväzkom, ktorým je Darca viazaný, 

 

4. Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Právne pomery touto ZMLUVOU neupravené sa spravujú ustanoveniami právnych predpisov 

platných v Slovenskej republike. 

4.2. Zmeny a dodatky k ZMLUVE musia mať písomnú formu. 

4.3. ZMLUVA je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každá Zmluvná strana 

obdrží jeden rovnopis.  

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ZMLUVA bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nie v tiesni ani 

za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a na 

znak súhlasu ju podpísali. 

4.5. ZMLUVA sa stáva platnou a účinnou okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.  

 

V Žiline, dňa 30. apríla 2019                

 

 DARCA                OBDAROVANÝ 

 

 

___________________________________     ________________________________________ 

JUDr. Patrik Kurimský      Ing. Ľubica Pevná 
predseda predstavenstva     riaditeľka školy 
LICITOR group, a.s.      Obchodná akadémia, Žilina 


