
Darovacia zmluva č. 1/2022 medzi Darcom: Pernecké pozemkové spol. a Obdarovaným: obec Pernek

Darovacia zmluva č. 1/2022 o darovaní hnuteľnej veci
(§ 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov)

 
I.

Zmluvné strany

Darca:

názov:            Pernecké pozemkové spoločenstvo
IČO:                50 500 015
DIČ:                2120346635
IČ DPH:          SK 2120346635
sídlo:               900 53 Pernek č. 48
zastúpený:       Ing. Vladislav Chaloupka – predseda pozemkového spoločenstva
IBAN:             SK11 8330 0000 0028 0203 8798
banka:              Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
tel. č.:               +421 915 248 022
e-mail:              vybor@pernecke-ps.sk

(ďalej len „Darca“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Obdarovaný:

Názov:          Obec Pernek
IČO:                00 305 014
DIČ:                2020643691
sídlo:               900 53 Pernek č. 48
zastúpený:       Ing. Martin Ledník – starosta obce Pernek
číslo účtu:        3241525004/5600
IBAN:              SK72 5600 0000 0032 4152 5004
banka:              Prima banka Slovensko, a.s.
tel. č.:               +421 34 778 42 46
e-mail:              starosta@pernek.sk

(ďalej len „Obdarovaný“ v príslušnom gramatickom tvare)
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II.
Úvodné ustanovenie

Touto darovacou zmluvou Darca bezplatne prenecháva Obdarovanému dar uvedený v čl. III tejto 
zmluvy, označenom ako „Predmet zmluvy“, a Obdarovaný tento dar prijíma.

III.
Predmet zmluvy

(1) Predmetom tejto zmluvy je darovanie najviac 20 m3 smrekovej guľatiny III. A, B, C kvality 
(ďalej len „drevo“ v príslušnom gramatickom tvare).

(2) Miestom plnenia je porast číslo 239 v Lesnom hospodárskom celku (LHC) Lozorno, lokalita 
„Peň“. Ťažba dreva sa vykoná až po vyznačení ťažby dreva Odborným lesným hospodárom 
a po vydaní písomného súhlasu na ťažbu dreva.

(3) Presný objem vyťaženého dreva bude zmeraný pri jeho odvoze.

IV.
Čas plnenia

Ťažba, priblíženie a odvoz dreva sa vykoná v mesiacoch február - marec 2022.

V.
Osobitný záväzok Obdarovaného

(1) Ťažbu, priblíženie a odvoz dreva zabezpečí Obdarovaný na vlastné náklady.

(2) Ťažba, priblíženie a odvoz dreva bude prebiehať spôsobom ohľaduplným k životnému prostrediu.

(3) Drevo bude použité na výrobu reziva, ktoré bude následne použité na konštrukciu krovu Hasičskej 
zbrojnice v obci Pernek.

VI.
Záverečné ustanovenia

(1) Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa vzťahuje zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní 
vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva v znení neskorších predpisov.
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(2) Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch: dva rovnopisy sú určené pre Obdarovaného, jeden 
rovnopis je určený pre Darcu. 

(3) Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
obidvoma zmluvnými stranami. 

(4) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom jej zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov.

(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, určite 
a zrozumiteľne, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpisujú.

V Perneku dňa 26.01.2022                            

....................................................................                            ....................................................................
            Ing. Vladislav Chaloupka                                                             Ing. Martin Ledník     
    predseda pozemkového spoločenstva                                                  starosta obce Pernek 

                          Darca                                                                                  Obdarovaný


