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DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle ust. § 628 a nasl. z. č. 40/01964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení

Meno/ obchodné meno: Obec BRESTOV
dátum narodenia! IČO : 00326844
bydlisko/ sídlo/ miesto podnikania: Brestov 99
na základe plnomocenstva zastúpený splnomocnencom: 
meno: Jozef Šoltés 
dátum nar. 27.01.1967 
bydlisko Brestov 75 

(ďalej len "darca")

Obdarovaný:
Final Form a.s.
sídlo: Robotnícka 10, 974 O I Banská Bystrica
IČO: 4619941 l
(ďalej len "obdarovaný")

Článok l.
Úvodné ustanovenia

l/ Darca je vlastníkom nasledujúceho starého vozidla: kategória, značka a obchodný názov
vozidla: Ml -RANAULT 19 evo č. P0408DD protokol č. 0225-0104-00005066806

2/ Darca vyhlasuje, že je oprávnený bez obmedzenia nakladať so starým vozidlom
špecifikovaným v čl. 1. ods. II tejto zmluvy.

3/ V prípade, ak vyhlásenia darcu vykonané v čl. 1. ods. II a 2/ tejto zmluvy sa ukážu ako
nepravdivé, darcaje povinný nahradiť škodu, ktorá tým vznikne obdarovanému a tretím osobám.

4/ Predmetom činnosti obdarovaného je podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným
odpadom. Obdarovaný vykonáva činnosť spracovatel'a starých vozidiel v zmysle z. Č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch v platnom znenÍ.

Článok II.
Predmet zmluvy

II Darca odovzdal staré vozidlo špecifikované v čl. l. ods. II tejto zmluvy obdarovanému na
spracovanie, o čom bolo vyhotovené potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie ( ďalej len
"potvrdenie" ), ktoré je neoddelitel'nou súčasťou tejto darovacej zmluvy.

2/ Darca prenecháva bezodplatne obdarovanému staré vozidlo špecifikované v čl. l. ods. II
tejto zmluvy a v potvrdení a obdarovaný dar ( staré vozidlo) prijíma.

3/ Darca týmto vyhlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že nemá voči
obdarovanému žiadne nároky titulom náhrady za odovzdanie starého vozidla špecifikovaného v čl. l.
ods. 1/ tejto zmluvy.

4/ Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k starému
vozidlu špecifikovanému v čl. l. ods. II tejto zmluvy a v potvrdení odovzdaním starého vozidla
obdarovanému a obdarovaný je od momentu prevzatia starého vozidla od darcu oprávnený so starým
vozidlom vorne nakladať.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

II Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli, zmluva obsahuje zmluvné podmienky na ktorých sa zmluvné strany vzájomne vopred
dohodli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

2/ Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch origináloch, pričom po jednom vyhotovení obdržala
každá zmluvná strana pri jej uzatvorení.1i1 Final Foi'm B.S.
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