
DAROVACIA ZMLUVA

uzavretá v zmysle ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení

(ďalej len „Zmluva“)

Darca:
Názov firmy: Kamenárstvo ŠOFRANKO s.r.o.
Sídlo: Česká 515/56, 040 01 Košice - Sever
Prevádzka: Cintorínska 1, 040 01 Košice
IČO: 36 217 964  
DIČ: 
Zastúpená: Jánom Šofrankom

(ďalej iba „Darca“)

a

Obdarovaný:
Názov obce: Obec Nižný Klátov
Adresa: Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov
IČO: 00324507 
DIČ: 2021244896
Zastúpená: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová - starostka

(ďalej iba „Obdarovaný“)

uzavreli ako zmluvné strany túto darovaciu zmluvu (ďalej „zmluva“)

Článok I.
Predmet a účel darovania

1. Darca daruje obdarovanému betónovú jednomiestnu hrobku na cintoríne v Nižnom Klátove č.
hrobu 247 , ktorá je určená na pochovávanie  v prípade, že obyvateľovi obce pohreb nezabezpečía
rodinní  príslušníci  alebo je  obec  povinná   pozostalého  nájdeného v  k.ú.  Obce  Nižný Klátov
pochovať na náklady obce.

2. Obdarovaný vyhlasuje, že dar prijíma a použije na určený účel.

Článok II.
Rozväzovacia podmienka a všeobecné ustanovenia

1. Obdarovaný je povinný dar použiť iba na účel darovania podľa čl. 1 bodu 1 tejto zmluvy, inak sa
darovanie stáva neúčinným a obdarovaný je povinný  darcovi dar vrátiť, resp. uhradiť náklady
vybudovania hrobky. 
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Článok III.
Stav predmetu daru

1. Stav predmetu daru je obdarovanému známy a v takomto stave predmet daru bez výhrad prijíma.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Práva a  povinnosti  v tejto Zmluve  neupravené sa  riadia  príslušnými  ustanoveniami  zákona č.
40/1964  Zb.  Občiansky  zákonník  a  ostatných  všeobecne  záväzných  predpisov  Slovenkej
republiky. 

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Táto Zmluva je povinne
zverejňovanou  zmluvou  podľa  ust.  §  5a  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o slobodnom  prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby – predávajúceho. 

3. Darcovia súhlasia s použitím ich osobných údajov pre účely tejto Zmluvy a so zverejnením tejto
Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a každá zo zmluvných strán dostane po jednom (1)
podpísanom vyhotovení. 

5. Zmluvné strany prehlasujú,  že súhlasia s jej  obsahom,  že bola spísaná na základe pravdivých
údajov a ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, a že
im nie sú v dobe podpisu Zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť.
Na dôkaz toho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Zverejnené na www.niznyklatov.sk  7.12.2018

V Košiciach, dňa 7.12.2018

Darca:

__________________________
Ján Šofranko

V Nižnom Klátove, dňa 7.12.2018

Obdarovaný:

_________________________
Obec Nižný Klátov

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová - starostka 
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