
DAROVACIA ZMLUVA 
Č. 43 I 2011 

Zmluvné strany: 

Darca: 
ONE LINE, S.r.o. 
Sídlo: Nám. Mal1ina Benku 2/ A, 811 07 Bratislava 
zastúpená: Branislavom Daniškom, konatel'om 
IČO: 35 774207 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislave I vl. 19768/8. odd. Sro 

(ďalej len darca) 

a 

Obdarovaný: 
Mesto Trenčín, 
sídlo: Mierové nám. Č. L 911 64 Trenčín. 
zastúpené: Mgr. Richardom Rybničkom. primátorom mťsta 
IČO: 00312037. DIČ: 2021079995 
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko. a.s. 

Číslo účtu 

(ďalej len obdarovaný) 

Regionálna pobočka Trťnč~n 
: 060053600 l /5600 

Variabilný symbol : 8100004311 

I. 

Darca je vlastníkom stavebných objektov stavby "Inžinierske siete pre radovú výstavbu 
RD Zlatovce, Vodovod a kananlizácia" v k. ú. Zlatovce: 
1. SO-Ol Vodovodná vetva, 
2. SO-02 Kanalizačná stoka. 
Stavebné objekty boli realizované v zmysle Rozhodnutia o povolení vodnej sta vby č. OU ZP 
2008/00177-003 TSL zo dňa 14.01.2008, s nadobudnutím právoplatnosti 12.02.2008 a 
skolaudované Kolaudačným rozhodnutím Č. OÚZP1201 0/02836-006 TNI zo dlla 28.12.2010, 
s nadobudnutím právoplatnosti 18.01.20 ll. 

II. 

1. Darca daruje stavebné objekty uvedené v čl. I. tejto zmluvy do vlastníctva obdarovaného. 

2. Obdarovaný dar, ktorým sú stavebné objekty uvedené v čl. I. tejto zmluvy. s vďakou 
prijíma. 

III. 

Obdarovaný dostáva do daru od darcu stavebné objekty uvedené v článku I. tejto 
zmluvy za účelom realizácie ich vkladu do majetku spoločností podľa predmetu ich činnosti a 
zabezpečenia ich prevádzky a údržby . 



IV. 

1. Darca vyhlasuje, že obdarovaného oboznámili so stavom daru. 
2. Darca vyhlasuje, že na stavebných objektoch, ktoré sú predmetom daru, neviaznu žiadne 

dlhy. vecné bremená, práva tretích osôb ani iné právne povinnosti. 
3. Darca odovzdá stavebné objekty obdarovanému protokolom o odovzdaní a prevzatí a 

zároveň sa zaväzuje spolupracovat" pri vklade týc hto objektov do správy a majetku 
spl) ločno s tí zabezpečujúce prevádzku a údržbu týchto stavebných objektov. 

-'. Darca pri odovzdávaní stavebných objektov odovzdajú obdarovanému jedno vyhotovenie 
stavebnej dokumentácie stavebných objektov uvedených v čl. I. tejto zmluvy. 

V. 

Prijatie Jaru stavebných ubjektov Mestom Trenčín bolo schvále.né Mestským 
zastupite l"stvom v Trenčíne, pričom výpis z uznesenia MsZ Č. 153 zo dňa 16.06.2011 tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

VI. 

1. Tjto darovacia zmluva sa vyhotovuje v S-ich exemplároch. 
2. Lmlu\u je možné menit" a dopíňat" iba vo forme písomných dodatkov podpísaných osobami 
oprávnenými konať v mene zmluvných strán. 
3. Práva. povinnosti a právne vzfahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú. že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumitel'ne a určite, nie 
v tiesni. ani za nápadne nevýhodných pod mienok. pred podpisom si ju prečítali , porozumeli 
jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali . 
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania osobami oprávnenými konať v mene 
zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni. v ktorom bude zmluva 
zve rejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

V Trenčíne. dňa .. ~.?~~~~ .. ~.~~~ .... 
za darcu: za obdarovaného: 

podpis anonymizovaný podpis anonymizovaný 

_ ··· ···· · ···· · · ···I·~·~? · ··· ··········· ···· · 

BraniSj anisko 



MESTSKÝ ÚRAD VTRENČÍNE 

Č.j. 
V1137-2011 

Vec 

Mierové námestie č. 2, 911 64 Tre n čín 

Vybavuje : Telefón: 
Ing. Zachar 0321 6504 445 

Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne, konaného dňa 16.06.2011 

u z nes e nie č.153 

V Trenčíne: 
04.07.2011 

k Návrhu na prijatie daru - majetku na úseku vodovodov a kanalizácií do vlastníctva 
Mesta Trenčín 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

prijatie daru - majetku na úseku vodovodov a kanalizácií do vlastníctva Mesta Trenčín 

Ide o stavebné objekty: 
al SO - O 1 Vodovodná vetva, 
bi SO - 02 Kanalizačná stoka 
v lokalite medzi ulicami Na Kamenci a Kasárenskou v k. ú. Zlatovce, nachádzajúce sa na 
pozemkoch C-KN parc. č. 1902/21 a C-KN parc. č. 1903/2 od investora spoločnosti ONE 
LINE, s.r.o. Bratislava. 
Stavebné objekty boli povolené užívať ako vodné stavby Kolaudačným rozhodnutím č. 
OÚŽP/2010102836-006 TNI zo dňa 28.12.2010, s právoplatnosťou zo dňa 18.01.2011. 

Za správnosť odpisu: Mgr. Zuzana Surovčíková 

podpis anonymizovaný 


