
DARCA:
Meno a pľiezvisko:
Dátum narodenia:
Tľvale bytom:
Číslo op:
Telefónny kontakt:
Adresa doľučovania:

Daľovacia zmluva č. 9ĺ202|
hnuteľného majetku vzatvorená podľa zákona č.4011964 Zb. občiansky zákonník

v zneni neskoľších predpisov

Zmluvné stľany

Mgľ. Ján Schiitz
7 ' febľuár 1969
Pľednnier 245, 023 54 Tuľzovka
JH622118
0915 842 570
Pľedmier 245, 023 5 4 Turzovka
(ďalej len ako ,,daľca")

a
oBDARÚVĺľ.ŕ :
obec: Mesto Tuľzovka
Sídlo: 023 54 Tuľzovka, Stred č'178, Slovenskáľepublika
tČo: 00314331
DIČ: 2020553315
Zastiryený: JUDľ. Ľubomíľoĺn GOLI$OM' pľimátoľom mesta
oprávnený k podpisu zmluvy: JUDr' Ľubomír GOLĺS, pľimátoľ mesta
opľávnený ľokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Mgľ. Agáta Machovčáková
tr(ontakt: 0918 571929
(d'akj len ako ,,obdaľúvaný'')
lDarca a obdarúvaný d'alej spoiu iba ,,Znl|uvné strany"l

Daľca a obdaruvaný uzatvárajú podl'a ust. $ 628 a násl. zákonaé. 4011964 Zb. _obéiansky zákonník'
v zneni neskoľších doplnkov a noviel Daľovaciu zľnluvu, pľedmetom ktoľej je darovanie a
bezodplatný pľevod vlastníctvn lr hnutel'nej veci, špeciÍikovaný v čl. t) tejto zmluvy (ďalej v texte
len ,,Darovacia zm|lvď') , zaýchto zákonov a zntluvne dohodnutých podmienok:

článoĺĺ I
Fľedmet zmluvy

l. Pľedmetom zmluvy je ĺiaľovanie: pľedmetov špeciÍikovaných v pľiloheo ktorého je daľca
výlučným vlastníkom.

2. Darcavyhlasuje, že dar nenrá žiadne pľávne nedostati<y.
3. Darca pľenecháva obdarovanému dar bezodplatne a obdaľovaný tento daľ s vd'akou pľijíma a bude

sa o daľ riadne staľať.
4. Dar bude vedený v evidencii Mestského minea Kaľoia Točíka v Tuľzovke.

čHnokII
Účel daľovania a hoc!ľlota daľu

1. obdarovaný sa zaväzuje využívať daľ v Mestskom múzeu x(arola Točíka v Turzovke
2. Hodnota daru nie je vyčíslená"
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čHnok III
Nadobudnutie vlastníckeho pľáva

1. obdarovaný pozná a prebeľá dar v takom Stave, v akom sa naehádza ku dňu účinnosti zmluvy.
Zoznam jednotliých položiek daľovaného fondu sú špecifikované v prílohe č. 1, ktoľá po jej
podpísaní sa stane súčasťou zmluvy.

2. Prevzatím daru, pľechádza dar do vlastníctva obdaľovaného. Týmto okamilrom prechádza na

obdarovaného i nebezpečenstvo náhodnej skazy anáhodného zhoľšenia technického stavu daľu.

3. od okamihu odovzdania pľedmetu ĺlarovania sa obdarovaný zav'ázuje znášať všetky náklady
súvisiace s užívaním predmetu daľovania.

4. Fyzické odovzdanie aprevzatie daru sa uskutočnilo dňa l5.11.2021, a to foľmou odovzdávajúceho
a pľeberajúceho protokolu podpísaného opľávneným zástupcom darcu a opľávneným zástupcom
obdarovaného, - príloha č. 2.

Čhnotľv
7.'áv er ečné u stanove nia

1. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak,lzaÍvárajú tuto darovaciu zmluvu, podl'a zélkona é. 40l|964
Zb. občiansky zákonník v znenineskoľších predpisov a inými súvisiacimi pľávnymi pľedpismi.

2. Darca vyhlasuje, že na darc, ktoý je predmetom daľovania, podl'a tejto zmluvy, neviaznu žiadne
nájomné práva a ani žiadne iné vecné a|ebo záĺväzkové práva (nároky) tľetích osôb .

3. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona é' 21Ilz0a0 Z.z. o slobodnom prístupe k
infoľmáciám a o Zmene a doplnení niektoýclr zákonov v zneni neskorších pľedpisov.

4. Zm|uva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na welrovej stľánke mesta Tuľzovka: www.turzovka'sk.

5. Zm|uva je vyhotovená v tľoch rovnopisoch, zktorych jeden ľovnopis obdrží darca a dva ľovnopisy
obdržiobdarovaný 

"

6. Zmluvné stľany vyhlasujú, že si zmluvu pľečítali, porozumeli jej a nemajú námietky pľoti jej forme
a obsahu, že juneuzatvorili v tiesní, ani za rrevýhoĺĺných podrnienok anaznaktoho, ju vlastnoľučne
podpisujú'

V Turzovke

Zadarcu: ,i{l ft ĺ/ Za obdarovaného
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Pľíloha č. 1 k Darovacej zmluve č,.9 ĺ2021,

Názov a opis pľedĺnetu Dátum
vzniku Počet

T Dlabacia sekeľa - užšia (50 mm)' okĺúhla s.d. 7

2. Dlabacia sekeĺa -. šiĺšia (70 mm), orcrr'-rhla s.d. 7

J Tesáĺska sekera - topoÍ s.d 1,

A DIáto (šíľka 38 mm), s clĺevenou ľúčkou s.d. 7

5 Dláto (25 mm), bez ľučky s.d. 1.

6 Dláto (17 mm), bez rúčky s.d. 7

7 I(osa s dĺevenou ručkou s.d. 1.

8 Píla dvoichIapová - bnrchatka s.d. 1

9 Dláto Q3 mm)' oblé s dĺev'enou ĺúčkou s.d. 1

10 Ttojhĺanný pilník, dĺevená ľúčlĺa, aĹĺaa Gĺa rnnl) s.d. 1,

1.1 Trojhtaĺný piinflr, dĺevená tóčkz, Q65 mn| s.d. 7

1,2 Pila oblúková s.d. 7

13. Rašpľa oboistanná bez ĺúčky (235 mm) s.d. 7

1,4. Rašpľa s kovovou ĺúčkou (370 mm) s.d. 7

15. Rašpľa s dĺevenou rúčkorr (4ó0 mm) s.d 7

L6. Nebožiec Q26 mm) s.d. 1.

17. Nebožiec (196 mm) s.d. 7

18. Vĺták do dĺeva (198 mm) s.d. 7

19 oslička (ieden koniec oĺ1lomený) -170 mnr
I

I s.d. 7

20. Nožnice s kĺížom medzi ĺamenami (178 mm) s.d. 1,

21 Nožnice na strihanie or'iec(?) _ 199 mm s.d. 1,

22. I(ované odpichovaďo _ 136 mm s.d. 7

23. I{ované odpichovaďo (2ó3 mm) s.d. 1,

24.
I(ováčske nástoje na nákovu _ 1'45 mm' 1ó5 mm
(značkaL\'2}7 mm, 200 mm,215 mm s.d. 5

25. I(ameninová ĺädoba, hĺreĺlozelen á qlazvra. i eĺlno ucho s.d. 7

26. Dĺevené misy, priemet240 mm,270 fiĽn a 330 mnr s.d. J

27 Nebožiec bez rúčky, 415 rnm s.d. 1.

28. Nebožiec s kovovou ĺúčkou,345 mm s.d. 7

29 Dĺevené klaďvo - kii^ň s.d. 1,



30. Letkolba' dĺevenáručka / leďnabezhla-4, f s.d. 2

37 Kovová žehlička na uhlie s.d. 7

32. oboiručný potez.S10mm' 360 mm' 23a mm s.d. 3

3J. Št ĺ'uĺt s.d. 2

34. Kováčska nšpľa s.d. 7

35. Petoleiová |ampa s.d. 1

36. Hoblík ĺa &äžky s.d. L

37. Hoblík fla zhotoÝenie rybinového spoia s.d. 1,

38 Pĺofi.lovací hoblík s.d. 7

39 Hoblík s.d. 2

Zadarcaz Jdt u. 4 Za obdaľovaného : /?/Í 4
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