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Darovacia zmluva 
 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

  

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Darca:   

Meno a priezvisko:   Ing. Peter Kardoš  

Narodený:   11.08.1984 

Rodné číslo:   840811/8422 

Bytom:    Frivaldského 824/8, 015 01 Rajec 

(ďalej len „darca“) 

    

a 

 

Obdarovaný:   

Obchodné meno:   Technické služby mesta Rajec, s. r. o. "r. s. p."  

Sídlo:      Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec 

IČO:      53 708 725 

DIČ:      212 1472 375 

Štatutárny orgán:    Ing. Peter Kardoš, konateľ 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 77013/L 

(ďalej len „obdarovaný“) 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Darca je výlučným vlastníkom motorového vozidla: 

Druh vozidla:     osobné 

Továrenská značka, typ:    MAZDA  CP/19R/2 

Farba:       šedá metalíza 

Výr. číslo karosérie ( VIN):   JMZCP19R201167877 

Druh karosérie:    AC KOMBI 

Rok výroby:     2001 

Typ motora, zdvihový objem valcov:  RF,  1998.0 cm3 

Evidenčné číslo vozidla:    ZA284FK   

(ďalej len ako „osobné motorové vozidlo“). 

2. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k osobnému motorovému 

vozidlu uvedenému v bode 2 tohto článku z darcu na obdarovaného do jeho výlučného 

vlastníctva darovaním. 

 

Článok III. 

Darovanie 

 

1. Darca daruje na základe tejto zmluvy osobné motorové vozidlo továrenskej značky MAZDA 

uvedené v článku 2 bode 1 tejto zmluvy obdarovanému a obdarovaný toto osobné motorové 

vozidlo ako dar do svojho výlučného vlastníctva s vďakou prijíma. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetné motorové vozidlo odovzdá darca obdarovanému pri 

podpise tejto zmluvy, čo obdarovaný potvrdzuje podpisom tejto darovacej zmluvy. Týmto 

okamihom nadobudne obdarovaný aj vlastnícke právo k predmetnému motorovému vozidlu. 

 

Článok IV. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Darca vyhlasuje, že motorové vozidlo, ktoré je predmetom darovania bolo používané, bolo 

riadne udržiavané, je v primeranom stave k svojmu veku, je pojazdné a má platnú STK a EK, ku 

dňu podpisu tejto zmluvy má najazdených 339025 km a nemá žiadne vady, na ktoré darca 

obdarovaného neupozornil. 

2. Obdarovaný vyhlasuje, že si prevádzané osobné motorové vozidlo obhliadol, dôkladne sa 

oboznámil s jeho technickým stavom a nemá voči nemu žiadne výhrady. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že po podpise tejto zmluvy sú darca a obdarovaný povinní dostaviť 

sa do 14 dní na príslušný orgán policajného zboru SR za účelom zápisu zmeny vlastníka a 

držiteľa predmetného vozidla v evidencii motorových vozidiel. Príslušné poplatky a náklady 

s týmto spojené znáša obdarovaný. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre 

každú zo zmluvných strán. 

2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak 

súhlasu s ustanoveniami tejto zmluvy zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako 

vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.  

 

V Rajci, dňa 12.11.2021 

 

 

 

 

 

 

____________________________     _____________________________________ 

               Ing. Peter Kardoš       Technické služby mesta Rajec, s. r. o. "r. s. p."              

                       

 


