
Darovací smlouva na věcný dar

Město Turnov
se sídlem: Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov
IČ: 00276227
zastoupené: 
kontaktní osoba: 

- na straně jedné jako dárce (dále jen ,,dárce")

a

Paní
Eva Kovandová
bytem:  Kostelec nad Labem 
- na straně druhé jako obdarovaný (dále jen „obdarovaný")

uzavírají podle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník") tuto darovací smlouvu:

I.
Město Turnov je vlastníkem tohoto majetku:

Drátěný plot okolo pozemku p.č.2540, k.ú. Turnov (dále také jen „majetek").
Rok pořízení: 2017
Evidenční číslo majetku: 00003659
Pořizovací cena: 20.000 Kč

1) Dárce touto smlouvou převádí bezúplatně ze svého vlastnictví do vlastnictví 
obdarovaného v čl. I specifikovaný majetek. Obdarovaný pak tento majetek do svého 
vlastnictví přijímá.

2) Místem určení předmětného daruje - oplocení pozemku p.č.2540, k.ú. Turnov.

li.

1) Obdarovaný prohlašuje, že dar bude používán výhradně v místě určení.

2) K přechodu vlastnictví dochází podpisem darovací smlouvy obdarovaným.

3) O poskytnutí věcného daru rozhodla Rada města Turnov usnesením č. 718/2016 ze 
dne 7. 12. 2016.

lil.

1) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.



2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž dárce 
obdrží tři a obdarovaný jeden.

3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Za dárce: Za obdarovaného:
1 3. 03. 2019

Turnov dne: Turnov dne:
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