
DAROVACIA ZMLUVA 
č. DARZ001/2021 

 
Uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami : 

 

 

           DARCA:      HERN s.r.o. 

                 Sídlo:      Kliňanská 564, 029 01 Námestovo 

                   IČO:      36 381 047 

                   DIČ:      2020129188 

             IČ DPH:      SK2020129188 

                  Zast.:      Ing. Roman Vida- konateľ spoločnosti 

                                 Ing. Miroslav Fedor- konateľ spoločnosti 

                                 spoločnosť zap. v OR SR okresného súdu Žilina,  

                                 oddiel: Sro, vložka číslo: 54196/L 

 

a 

 

OBDAROVANÝ:    MESTO NÁMESTOVO 

                     Sídlo:    Ul. Cyrila a Metoda č. 329/6, 029 01 Námestovo 

                      IČO:     00 314 676 

                      DIČ:     2020571707 

                     Zast.:     Milan Hubík, primátor mesta 
 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1./Predmetom  tejto  zmluvy je  poskytnutie daru – zváranej konštrukcie autobusovej zastávky, 

ktorá bola zhotovená darcom pre obdarovaného.  

2./Hodnota daru je 5.000 € (slovom päťtisíc eur).  

 

 

Čl. II. 

Prevzatie a odovzdanie daru 

 

Darca odovzdal predmet daru obdarovanému osadením zastávky na vopred určené miesto - 

zastávka „Silo“ v Námestove, ktorá zastávka sa nachádza na parcele CKN č. 2012/25 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 22 m2.   

 

 

Čl. III.  

Vyhlásenie vôle 

 

1./Darca týmto daruje predmet daru uvedený v Čl. I. tejto zmluvy a obdarovaný týmto s vďakou 

prijíma uvedený dar. 

2./Obdarovaný je oboznámený s technickým stavom daru a v takomto stave ho prijíma.  
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Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  zmluvnými stranami.  

2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa 

§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov /Občiansky zákonník/ dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby – obdarovaného. 

3. Darca súhlasí  s použitím svojich osobných údajov pre účely tejto zmluvy a so zverejnením 

tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov.  

4. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že jej obsah sa 

zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že zmluvu neuzavreli pod 

nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok,  na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne 

podpisujú. 

6. Zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach po jednom pre každú zo zmluvných strán. 

7. Táto zmluva podlieha finančnej kontrole v zmysle Zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

V Námestove dňa 25. 01. 2021                          v Námestove dňa 25. 01. 2021 

 Za darcu:                                                                   Za obdarovaného:  

  

 

 

       .........................................                                      ............................................. 

             Ing. Roman Vida                                                       Milan Hubík 

 konateľ spoločnosti  HERN s.r.o.                                  primátor mesta Námestovo 

 

 

 

 

 

 

       .........................................                                       

          Ing. Miroslav Fedor                                                               

  konateľ spoločnosti  HERN s.r.o.                                                                                                                                     


