
DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi zmluvným stranami: 

 

Darca:  

Miroslav Ferenčík 

 

 

(ďalej len „darca“)  

 

a  

 

Obdarovaný:  

Mestská knižnica Žilina  

Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina 

IČO: 53947002, DIČ: 2121532039 

v mene, kt. koná: Mgr. Beáta Tamašiová, riaditeľka 

(ďalej len „obdarovaný“)  

 

I 

Preambula 

1.  Obdarovaný, Mestská knižnica Žilina, je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je 
mesto Žilina, bola zriadená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 136/2021 zo dňa 
29.06.2021 a vznikla ku dňu 07.07.2021.  

2. Obdarovaný, Mestská knižnica Žilina, je zapísaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky 
vedenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 3998/2000-400/5283 
ako verejná mestská knižnica. 

3.  Darca je obyvateľ mesta Žilina a prejavil záujem darovať Mestskej knižnici Žilina knihy za 
účelom doplnenia jej knižničného fondu. 

 

II 

Predmet zmluvy 

1. Darca touto zmluvou bezplatne prenecháva obdarovanému dar - knihy v počte 24 kusov, 
ktorých zoznam tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a obdarovaný tento dar prijíma. Príloha č. 1 je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

2.  Hodnota daru uvedeného v bode 1. tohto článku predstavuje v peňažnom vyjadrení celkovú 
sumu 282,52,- eur.  

 



III 

Vyhlásenia zmluvných strán 

1. Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom daru. Odovzdaním daru v prospech obdarovaného 
sa darca vzdáva akýchkoľvek nárokov na dodatočné finančné alebo materiálne plnenie v súvislosti s 
touto zmluvou.  

2. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so špecifikáciou daru 
a jeho stavom daru a tieto sú mu dobre známe.  

 

IV 

Odovzdanie daru a prevod vlastníckeho práva 

1. Darca sa zaväzuje odovzdať obdarovanému dar najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

2.  Odovzdanie a prevzatie daru sa uskutoční v sídle obdarovaného. Darca sa zaväzuje zabezpečiť 
dopravu daru na vlastné náklady.  

3. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k daru dňom jeho fyzického odovzdania darcom. 

 

V 

Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä ustanoveniami 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis je určený pre darcu a jeden 
rovnopis pre obdarovaného.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, bez nátlaku a 
s obsahom zmluvy po jej prečítaní súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.  

4. Obsah tejto zmluvy je možné meniť iba obojstranným písomným prejavom zmluvných strán 
formou dodatkov, tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
SR podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Táto 
zmluva je zverejňovanou zmluvou v zmysle § 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. 

 

V Žiline, dňa 30.06.2022    V Žiline, dňa 30.06.2022 

 

 

---------------------------------------------------    ---------------------------------------------------  

Miroslav Ferenčík     Mestská knižnica Žilina 

       Mgr. Beáta Tamašiová, riaditeľka  



Príloha č. 1 k darovacej zmluve – Zoznam zakúpených titulov  

 

Michael Connelly: Hodina Duchov 

David Lagercrantt: Obscuritas Útek z tmy 

Erich Maria Remarque: Na západe nič nové 

Erich Maria Remarque: Traja Kamaráti 

Erich Maria Remarque: Nebo nepozná obľúbencov 

J. D. Salinger: Franny a Zooey 

J. D. Salinger: Kto chytá v žite 

Victor Hugo: Chrám Matky božej v Paríži  

Tomas Brezina: Strašidelná maska z lagúny 

S. Bjork: Prípad strateného náhrdelníka 

S. Bjork:  Prípad neviditeľného psa 

Lucy Maud Montgomeryová: séria Anna zo Zeleného domu 1 - 4  

Alena Mornštajnová: Hana 

Benedict, Marie: V tieni Einsteina 

Benedict, Marie: Tajomstvo Agathy Christie 

Jaroslav Foglar: Záhada Hlavolamu 

Jaroslav Foglar: Stínadla se bourí  

Jaroslav Foglar: Tajemství veľkého vonta 

Jules Verne: Cesta okolo sveta za 80 dní 

Jules Verne: Cesta do stredu zeme 

Arthur Conan Doyle: Stratený svet (edícia STOPY) 

SPOLU 24 kusov  

 


