Zmluva o bezodplatnom prevode motorového vozidla
v zmysle §51 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník
Odovzdávajúci: Obec Šarišské Dravce
č. 109
082 73 Šarišské Dravce
zastúpená starostom obce Mgr. Markom Angelovičom
IČO: 00327794
(ďalej len „odovzdávajúci“)

Preberajúci:

Retro klub Bardejov

Gerlachov 206
086 04
IČO: 52190897
Zastúpenie: Jakub Prokop
(ďalej len „preberajúci“)
Uzatvárajú túto zmluvu o bezplatnom prevode motorového vozidla (ďalej len „zmluva“)

Článok I
Predmet zmluvy
1. Odovzdávajúci je výlučným vlastníkom motorového vozidla:
Továrenská značka: ŠKODA 1203
Druh vozidla: špeciálne vozidlo
Evidenčné číslo: PO4699
VIN: 14210
Vyradené z evidencie vozidiel
Zostatková cena: 0
2. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu
uvedenému v bode 1 tohto článku zmluvy z odovzdávajúceho na preberajúceho.
3. S predmetom prevodu odovzdávajúci odovzdáva preberajúcemu:
- Kľúče od motorového vozidla: 1 ks
4. Dôvodom prevodu vlastníckeho práva k predmetu prevodu uvedenému v bode 1 tohto
článku zmluvy je skutočnosť, že vozidlo je nepojazdné, obec ani Dobrovoľný hasičský
zbor ho nevyužívajú, je nadbytočné a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č.
63/2019 z 24.9.2019 schvaľuje bezodplatný prevod predmetu prevodu pre preberajúceho.
5. Preberajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude použitý iba na prezentáciu zachovanej
hasičskej techniky a že s ním nebude ďalej obchodovať.

Článok II
Spôsob a deň prevodu
1. Odovzdávajúci odovzdá a preberajúci preberie predmet prevodu dňa 2.októbra 2019. Dňom
prevodu je odovzdanie prevzatie predmetu prevodu a podpísanie protokolu o odovzdaní
a prevzatí predmetu prevodu. Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu prevodu sa po jeho
podpísaní stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Preberajúcemu je známy technický stav predmetu prevodu a preberá ho v uvedenom stave.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú
námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží odovzdávajúci a jeden
preberajúci.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným
v tejto zmluve, nie však skôr ako je deň nasledujúci po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a
Občianskeho zákonníka.

V Šarišských Dravciach 2.októbra 2019

.....................................................
odovzdávajúci
Mgr. Marko Angelovič

.........................................................
preberajúci
Jakub Prokop

Protokol o odovzdaní a prevzatí

Odovzdávajúci: Obec Šarišské Dravce
č. 109
082 73 Šarišské Dravce
zastúpená starostom obce Mgr. Markom Angelovičom
IČO: 00327794

Preberajúci:

Retro Klub Bardejov
Gerlachov 206
086 04
IČO: 52190897

Miesto a dátum odovzdania a prevzatia:

Šarišské Dravce, 2.10.2019 o 16.00 hod

4. Predmet odovzdania a prevzatia: osobné motorového vozidlo:
Továrenská značka: ŠKODA 1203
Druh vozidla: špeciálne vozidlo
Evidenčné číslo: PO4699
VIN: 14210
Kľúče od motorového vozidla: 1 ks

Odovzdávajúci: Mgr. Marko Angelovič

Preberajúci:

Jakub Prokop

.................................................
Podpis

......................................................
Podpis

