
Whirlpool
/ I CORPORATION

DAROVACIA ZMLUVA č. 10

Obchodné meno: WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
Sídlo: Hlavná 5039/1A, 058 01 Poprad
IČO: 35 796 570
DIČ: 2020257679
IČ DPH: SK2020257679
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, 

oddiel: Sro, vložka č. 32649/P
Štatutárny orgán: Ing. Michal Major, PhD., konateľa riaditeľ závodu 

/ďalej len „darca“/

o

Obchodné meno:

d

Mestský úrad Poltár
Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Štatutárny zást.: Martina Brisudová, primátorka mesta

/ďalej len „obdarovaný“/

Darca a obdarovaný sa ďalej, pre účely tejto Darovacej zmluvy (ďalej len „zmluva“) 
uzatvorenej podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), označujú aj ako „zmluvné strany“).

I. 
PREDMET ZMLUVY A DARU

1. Darca je výlučným vlastníkom hnuteľnej veci, a to:

- Automatická práčka, značka Whirlpool, 1 ks, stav: nová.

FFB 9258 SV PL 859991637030 342215005665

(ďalej len „dar“).

2. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod daru z výlučného vlastníctva darcu 
do výlučného vlastníctva obdarovaného.

3. Darca týmto daruje dar uvedený v ods. 1 tohto článku zmluvy obdarovanému a 
obdarovaný tento dar prijíma.

4. Darca vyhlasuje, že je v plnom rozsahu oprávnený nakladať s darom a dar nemá 
také vady, na ktoré by musel vopred upozorniť obdarovaného,



5. Darca odovzdá obdarovanému všetky jemu dostupné doklady týkajúce sa daru, t.j. 
najmä: záručný list.

II.
ZÁVÄZKY DARCU A OBDAROVANÉHO

1. Darca dar doručí obdarovanému do 10 dní od podpísania tejto zmluvy.

2. Uvedený dar poskytuje darca obdarovanému pre účely skvalitnenia poskytovaných 
služieb.

III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že návrhu tejto zmluvy porozumeli, súhlasia 
s ním, čo zhodne individuálne potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto 
zmluve.

2. Vzťahy (otázky), ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa riadia 
ustanoveniami OZ a ďalšími všeobecne záväzných právnych predpisov platných v 
SR.

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne 
očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvoma zmluvnými 
stranami.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jedno vyhotovenie dostane darca a 
druhé vyhotovenie obdarovaný.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami.

WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o 
Hlavná 5039/1 A, 058 01 Poprad
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