
DAROVACIA ZMLUVA 

(ďalej len „Zmluva") 

uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov ďalej 
len („OZ") medzi 

1) Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., 
so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, 
IČO: 48 302 392, IČ DPH: SK2120125381 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 106220/B, 
zastúpená - Alexander Wortberg, konateľ (ďalej len „JLR Slovakia" alebo „Darca") 

a 

2) Obec Veľký Kýr 
Námestie sv.Jána 1 
941 07 Veľký Kýr 
zastúpená - Ing. Judita Valašková, starosta (ďalej len „Obdarovaný " a spolu s Darcom ďalej len 
„Zmluvné strany") 

Článok 1 - Predmet Zmluvy 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je bezplatné poskytnutie vecného daru, uvedeného v odseku 2.1, Darcom 
Obdarovanému. 

Článok 2 - D a r 

2.1 Vecný dar tvorí cca 20 ks vyradených, použitých prilieb, ktoré boli používané Darcom počas stavebných 
prác v jeho závode (ďalej len „Dar"). 

2.2 Účelom poskytnutia Daru je podpora aktivít Dobrovoľného hasičského zboru Obdarovaného. Dar sa 
môže používať výlučne a len na činnosť, ako je nosenie počas súťaží, nácvik situácií a podobne. Dar 
nemôže byť v žiadnom prípade použitý pri úkonoch hasičského zboru, ako je hasenie požiarov 
a podobne. 

2.3 Prevzatie a odovzdanie Daru sa vykoná po častiach (predpokladá sa odovzdanie na 2x) na základe 
Protokolu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

2.4 Obdarovaný je oprávnený prerozdeliť Dar iným organizáciám vykonávajúcom činnosť dobrovoľných 
hasičov. Účelom použitia Daru je viazaná aj každá takáto ďalšia organizácia. Obdarovaný na požiadanie 
predloží Darcovi zoznam ďalších organizácií, ktorým Dar prerozdelil s uvedením počtu ks konkrétnej 
organizácii. 

Článok 3 - Vady Daru 

3.1 Obdarovaný vyhlasuje, že pozná stav, v akom sa Dar nachádza. Darca v žiadnom prípade nezodpovedá 
za stav a funkčnosť Daru ani za splňanie technických parametrov pre účel, pre ktorý Obdarovaný má 
záujem Dar použiť. 

3.2 V prípade vyskytnutia sa akýchkoľvek vád, alebo nespĺňania technických parametrov vzhľadom na 
zamýšľaný účel použitia Daru, Obdarovaný nie je oprávnený Dar z týchto dôvodov vrátiť. 

Článok 3 - Záverečné ustanovenia 

3.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami OZ. 



3.2 Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. 

3.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. 

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si prečítali a porozumeli jej, Zmluva je uzatvorená na základe 
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prejavenej vôle a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú 
podpisy oprávnených zástupcov. 

V Nitre, dňa 2018.12.18 

Darca Obdarovaný 

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. 
Alexander Wortberg, konateľ 

Obec Veľký Kýr 
Ing. Judita Valašková, starostka 

Prílohy: 
1. Odovzdávaco - preberací protokol 


