
DAROVACIA ZMLUVA č. 9/2022 
na hnuteľný majetok 

Uzatvorená podľa ustanovenia § 628 – 630  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
Darca:    

PaedDr. Ján Dravecký, PhD. 
    r. č.  
    Partizánska 3261/18 
    058 01  Poprad  
ďalej len „darca“  
 

a 
 

Obdarovaný:   
Názov:    Obec Kurimany  
Sídlo obecného úradu:  Kurimany 56, 054 01 Kurimany, Slovenská republika  
IČO:     00 329 291  
DIČ:     2020717732  
Štatutárny orgán:   Ing. Martin Faltin, starosta obce  
Účet IBAN:    SK20 5600 0000 0034 5215 3001 
Názov banky:   Prima Banka Slovensko, a.s. 
ďalej len „obdarovaný“  

Čl. 1  
Úvodné ustanovenie 

1. Darca vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony, oprávnený s predmetom zmluvy 
nakladať a slobodne a vážne uzatvára túto zmluvu.  

2. Obdarovaný prehlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony a slobodne a vážne 
uzatvára túto zmluvu.  

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

1. Darca je výlučným vlastníkom 
a) 14 ks reliéfov zobrazujúcich 14 zastavení krížovej cesty vyhotovených zo 

špeciálneho plastu s povrchovou úpravou vhodnou na umiestnenie do exteriéru 
v celkovej cene  1 400,00 € (100 €/ 1 ks) 

b) 14 ks drevených korpusov – skriniek, v ktorých sú osadené vyššie uvedené 
vyobrazenia krížovej cesty v celkovej cene 280 € (20 €/1 ks)       

2. Drevené korpusy s vyobrazeniami krížovej cesty sú osadené na krížovej ceste na pozemku 
parc. č.  607/1 register KN C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5277m2 

v k. ú. Kurimany, zapísanej na LV č. 1, ktorej vlastníkom je Obec Kurimany, IČO: 00329291 
3. Darca vyhlasuje, že na darovanej veci nie sú žiadne dlhy ani iné právne povinnosti.   

 
Čl. 3 

Darovanie 
1. Darca daruje obdarovanému predmet daru opísaný v čl. 2 bod 1. tejto zmluvy 

a obdarovaný s vďačnosťou prijíma dar do svojho výlučného vlastníctva. Obdarovaný je 
oboznámený so stavom daru.  

 



Čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a s predmetom zmluvy 
sú oprávnení v plnom rozsahu nakladať.  

2. Všetky prípadné zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len v písomnej forme, a to na 
základe súhlasu oboch zmluvných strán.  

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 identických exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú 
stranu.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali a jej obsahu 
porozumeli a uzatvárajú ju na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, za nápadne 
nevýhodných podmienok alebo pod nátlakom. Na znak súhlasu zmluvné strany túto 
zmluvu podpisujú.  

5. Zmluvné strany týmto vzájomne vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že uzavretie 
zmluvy riadne zvážili, celý text zmluvy prečítali, porozumeli mu a zmluvu uzatvárajú 
skutočne podľa svojej vôle. Rovnako vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, 
ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť zmluvy, zmluvu urobiť neúčinnou voči tretím osobám 
a zmariť jej účel.            

 
V Kurimanoch, dňa 11.03.2022     V Kurimanoch, dňa 11.03.2022 
 
 
podpísaná       podpísaná  
.................................................    .................................................. 
PaedDr. Ján Dravecký, PhD.     Ing. Martin Faltin, starosta obce 
darca         za obdarovaného  


