
DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka  v platnom znení medzi týmito 

zmluvnými stranami: 
 
                                                       I.Zmluvné strany 
 
DARCA:                             Mesto Senica 
za mesto koná:                         Ing. Mgr.  Martin Džačovský, primátor 
sídlo:                                           Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 
IČO:                                             00309974 
DIČ:                                            2021039845 
(ďalej len „darca“)   
 
OBDAROVANÝ:                         Mestský podnik služieb  spol. s r.o.  
                                                    za spoločnosť koná Ing. Ján Bachura, konateľ 
sídlo:                                          Hviezdoslavova 477,  905 01 Senica 
IČO:                                            31 424 287 
DIČ:                                        2020376303   
spoločnosť  je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 143/T  
(ďalej len „obdarovaný“)  
 

I. Úvodné ustanovenia 
 

1.1 Dňa 05.11.2019 zmluvné strany uzatvorili kúpnu zmluvu a zmluvu  o zriadení záložného 
práva,  na základe ktorej obdarovaný nadobudol  od darcu  budovu  so súpisným číslom 641, 
vrátane pozemku pod ňou- múzeum  podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov medzi darcom ako predávajúcim nehnuteľností 
a obdarovaným ako kupujúcim nehnuteľností( ďalej len „budova“). Kúpna zmluva nadobudla 
účinnosť 14.11.2019 a vklad vlastníckeho práva bol povolený rozhodnutím   
č. 3678/2019 zo  dňa 11.12.2019. 
1.2  V budove sa nachádzal hnuteľný majetok,  špecifikovaný v prílohe č.1 , vrátane jeho 
nadobúdacej hodnoty, ktorý slúžil  subjektom,užívajúcim predmetné priestory, najmä pre 
Centrum voľného času. Uvedenýhnuteľný majetok   sa stal nadbytočným a bol vyradený 
z majetku  mesta Senica.  
 

II. Predmet zmluvy 
 
2.1. Darca  touto zmluvou daruje a  bezodplatne prevádza do vlastníctva obdarovaného 
hnuteľný majetok, špecifikovaný v prílohe č.1 ku zmluve  (ďalej len „dar“). 
Dar bude využívaný v rámci zabezpečenia činností a  služieb, ktoré obdarovaný  bude 
vykonávať v budove. 
2.2. Darca prehlasuje, že je výlučným vlastníkom daru, že na dare neviaznu žiadne ťarchy a 
k daru  nemajú  žiadne práva tretie osoby.  
2.3. Obdarovaný dar poskytnutý na základe tejto zmluvy s vďakou prijíma a zaväzuje sa ho 
používať v rámci  činností a služieb, ktoré  vykonáva. 
2.4 Obdarovaný podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie daru.   
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2.5 Obdarovaný  sa zaväzuje dar využívať výslovne  pre   svoje potreby a nescudziť dar tretím 
osobám. 
 

III. Záverečné ustanovenia 
 

3.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného obomi 
zmluvnými stranami.  
3.2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území 
Slovenskej republiky.  
3.3. Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom jej  podpisu  zmluvnými stranami  a účinnosť 
dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia na webovom sídle darcu. 
3.4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
dostane jedno vyhotovenie. 
3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a že táto, 
tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, bez omylu, 
zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz  čoho pripájajú svoje podpisy.  
 
V Senici, dňa..........................     
 
 
 
 
 
.............................................................               ................................................................  
                            DARCA                                   OBDAROVANÝ       
                      mesto Senica                                               Mestský podnik služieb, spol. s r.o. 
            Ing. Mgr. Martin Džačovský                                          Ing. Ján Bachura 
                           primátor                                                                      konateľ 
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Mesto Senica, Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01  Senica 

     Zoznam prebytočného majetku mesta Senica - majetok v budove L. Novomeského s.č. 641 

     
p.č. názov množstvo 

inv. 
číslo Cena 

1. Biliardový stôl REX 7 1 436 663,88 
2. Biliardový stôl REX 7 1 437 663,88 
3. Barový pult 1 4539 193,55 
4. Šípkový stroj + prísl. 1 1683 371,77 
5. Barový stolík (kus za 33,19 €) 7 1684 232,33 
6. Biliardové gule ( kus za 66,39) 3 1685 199,17 
7. Lampa Milano (kus za 99,58 €) 2 1686 199,16 
8. Koberec záťažový 1 5078 400,00 
9. Stôl guľatý 1 4547 27,65 
10. Stôl guľatý 1 4548 27,65 
11. Stôl štvorcový 1 4550 27,65 
12. Stôl štvorcový 1 4551 27,65 
13. Stôl štvorcový 1 4552 27,65 
14. Stôl štvorcový 1 4553 27,65 
15. Stôl štvorcový 1 4554 27,65 
16. Reštauračná stolička  (kus za 26,56 €) 16 1687 424,96 
17. Stolička kovová (kus za 13,03 €) 52 4540 677,56 
18. Stolička barová 1 4542 16,99 
19. Stolička barová 1 4543 16,99 
20. Stolička barová 1 4544 16,99 
21. Stolička barová 1 4545 16,99 
22. Stôl guľatý 1 4546 27,65 
23. Skrinky na stenu - sklo 1 4612 20,15 

24. Skrinky na stenu - sklo 1 4613 20,15 
  SPOLU     4 355,72 

      


