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l UAROVACIA ZMLUVA
}

l uzatvorená v súlade s § 628 Zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších

_ predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:
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Obdarovaný:
Meno: Kysucká krrižrrica v Čadci
Aclresa: Ul. 17. novembra 1258,022 01 Čadca
(ďalej len,,obdarovaný")

Clánok 1

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom znrluvy je darovanie knižničných dokumentov, ktorých darca nie je autorom.
obdarovanému,

Čtenok z
použitie daru

2.| Darca odovzdáva do vlastníctva Žilinského samosprávneho <raja v správe Kystrckej knižnice
x

v Cadci knižničné dokumenty v celkovom počte ......,. ks.
2.2 lhižníca po prel,zatí daru nadobúda plnú moc rozhodnút' o jeho vl,užití s nrožrrost'anri

využitia:
- zaradenie do knižr-ričného fondu kI(,
- ponuka ako dar knižnicianr v metodickej pósobnosti KK,
- využitie v knihobúdkach na území mesta a regiónu,
- odovzdanie do zberných surovín.

čtenok s
Vyhlásenie darcu

3.i Darca vylrlasuje, že kpredrnetnému daru sa neviaže žiadny dlh, právo tretej osoby airré
povinnosti.

3.2 Darca súrlrlasí so spracovaním osobnýclr údajov podl'a zákona č. 18120118 b. z. ooclrratrc
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

členok +
zíverečné ustanovenia

4.1 V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ttstanoveniarni Zákona č.
40l1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predprsov.

4.2Zmluvné strarry prehlasujú, že si znrluvu prečítali, s jej obsalrortr sú]rlasia, na znak čoiro jLr

podpisujú.
4.3 Zmltrvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážle a iclr zmluvná

volnost' nebola obmedzená.
4.4,Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jeden pre darcu a jederr pre

obdarovaného.
4.5 Darovacia zmluva rradobúda platnosť a účinnost'podpisorrr obidvoc]r zrnluvných st144.
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Príloha 5

Preberací a odovzdávací protokol

Meno a prieanisko odovzdávajúceho zamestnanca: lng. Mária Garěárová

Pracovisko: Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, SnŽP Žitina

Funl(cia: vedúca oddeleniaienvironmentálneho strategického plánovania a ekologických sietí

predmet odovzdania:

Environmentá!na regionalizácia Slovenskej republiky 2O16 - 20 ks.

Dátum: 3'1.5.2019

preberajúca organ izáciapo!hi. odovzdávajúceho
,| zamestnanca
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Príloha 5

i ;,

Preberací a odovzdávací protokol

Meno a priezvisko odovzdávajúceho zamestnanca: tng. Uada Garčá,ová, "

, tr.

Pracovisko: Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, SAZP Žilina

Funkcia: vedúca oddelenia environmentálneho strategického plánovania a ekologických sieti

predmet odovzdania:

Zat'ažené oblasti životného prostredia Slovenskej republiky 2016 - 20 ks.

Dátum: 3'1.5.2019

pre beraj ú ca or ganizácia
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