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DAROVACTA ZNILUVA

uzatvorená podľa ust. $ 628 a nasl. zákona č. 40l1964 Zb. občiansky zákonník
v zĺeni neskorších predpisov (ďalej len,,občiansky zákonník"),

medzi t;ŕmito zmluvnými stľanami (ďalej len,,zmluva")

čt.l.
Zmluvné strany

Daľca:
Sídlo:
Štatutárny oľgán:

IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Email:
(ďalej len,,darca")
a

obdaľovaný: oZZatú,/rané psíky Šal'a
Sídlo: Smetanova 122413,927 0I Šaľa
Zastupený; Margita Hanová, predseda oZ
lČo: 42 205 l82
DIČ: 2)23729928
tČ pprĺ: organizácianemá pridelené
Bankové spojenie: UniCreditBank
IBAN: SK19 1111 0000 00112927 6002
Email: zatulanepsikysala@gmail.com
Zapisaný: organizáciazapisanáv ľegistľi občianskychzdružení MVSR
(ďalej len,,obdarovaný")
(,,darca" a,,obdaľovaný' ďalej spoločne aj ako,,zmluvné stľaný')

cl. il.
Predmet zmluvy

, l) Pľedmetom zmluvy je daľovanie majetku mesta Šaľa, ktorľn je odchýené tulavé
a opustené zviera, ktoľý daľca nadobudol podľa ustanoveni a $ 22 ods. 17 zákorĺaé.3912007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v zneni neskorších predpisov a to:

rasa kríŽenec
pohlavie: samec
meno: Jonáš
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Mesto Šal'a
Námestie Svätej Trojice 7,g27 l5 Šal'a
Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
00 306 185

2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporiteľňa, a.s.

sK82 0900 0000 0051 2430 6282
mesto@sala.sk

.J'

Pes



dátum narodenia:
sľsť a farba:
číslo čipu:
(ďalej len,,dar")

01. 07. 2018 (pľedpokladaný)
bielo hnedá kľátka hladká
941000025494307

2) Pľedmetom darovania podľa tejto zmluvy je hnuteľný majetok 'Žívé zvieta, ktoý neslúŽi

a ani v budúcnosti nebude slúŽiť darcovi na plnenie úloh v ľámci pľedmetu jeho činnosti,

alebo v súvislosti s ním.

3) Darca pľenecháva obdarovanému dar bezodplatne a obdaľovaný tento dar prijíma, pričom

obdarovaný týmto vyhlasuje , Že bude zabezpečovať starostlivosť o opustené at'úIavé

zvierav súlade s ustanoveniami zákon ač,.3912007 Z. z. o veterinárnej staľostlivosti v zneĺi

neskoľších predpisov.

cl. III.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

1)

2)

3)

4)

Daľca vyhlasuje, Že mu nie sú známe Žiadne vady daru.

obdarovaný pozná a preberá daľ v takom stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu

zmluvy.
obdarovaný vyhlasuje, že je mu známy zdravotný stav psa.

Dar bude odovzdaný obdaľovanému v deň podpisu tejto zmluvy spolu s Medzinárod.'ým

veterinárnym preukazom obsahujúci m zérznamy o všetkých očkovaniach.

Prevzatim daru tento nadobúda obdarovaný do svojho vlastníctva. Týmto okamihom

prechádza na obdarovaného povinnosť zabezpečovat' starostlivosť o opustené a túlavé

zviera.

s)

,t

čl. ľ.
Záverečné ustanovenia

1) Táto zmluva je vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých daľca dostane

dve vyhotovenia a obdaľovaný jedno vyhotovenie po ich podpísaní opľávnenými

zásfupcami zmluvných strán.

2) Táto zmluva patrí medzi povinne zveľejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmlúv) podľa

ustanovenia $ 5a zákoĺa č.21II2OOO Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v zneni

neskorších pľedpisov v spojení s ustanovením $ 47a ods. l zákona č. 4011964 Zb.

občianskeho zákonníka v zneni neskoľších pľedpisov. Táto zmluva sa zverejňuje na

webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy, vrátane

so zveľejnením a sprístupnením ich osobných údajov v ľozsahu mena a priezviska.

3) Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany zálväzná dňom podpisu

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stľán; ak opľávnení zástupcovia zmluvných

strán nepodpíšu futo zmluvu v ten istý deň, tak ľozhodujúci je deň neskoľšieho podpisu.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom

sídle mesta Šaľa, v súlade s ustanovením $ 5a zákoĺa č. 21112000 Z. z. o slobodnom

Darovacia ztnluva 
strzna 2/3



I

I

pľístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zäkonov (zákon o slobode
informácií) v zneni neskorších predpisov v spojení s $ 47a zákona č. 40/1964 Zb.
občiansky zákonník v zneni neskoľších predpisov.

4) Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahľadit'noqým, zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy, ktoý zmluvné
stľany sledovali v čase jej podpisu.

5) Túto zmluvu možno dopĺĺať alebo meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných
zmluvnými stľanami. Tieto podpísané dodatky sa po podpísaní následne stávajú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6) Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa z nej vyplývajúce právne vďahy,
občianskym zákonníkom a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

7) Akékol'vek nároky alebo spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa
zmluvné stľany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k
dohode zmluvných stľán, ktorákol'vek zo zmluvných strán je oprávnená obrátiť sa s

návrhom na príslušný súd. Zmluvĺé strany sa dohodli, Ževďahy vzniknuté medzi nimi na
záHade tejto zmluvy sa ľiadia slovens\im pľávnym poriadkom.

8) Zmluvné strany pľehlasujú, Že t6to zmluvu uzavre|i slobodne a vélžne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú pľoti jej foľme
a obsahu Žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručn;imi podpismi.

V Šali, 23. jiia2O2I

Zao Zadarat

Jozef

a!'
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