DAROVACIA ZMLUVA
uzavretá v zmysle ustanovenia § 628 a nasl.
Občianskeho zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:
DARCA
Sídlo:

IČO:
IČ DPH:
Zastúpený:
(v ďalšom ako „Darca“)
a
SPOLOČNOSŤ:

Centrum sociálnych služieb

Sídlo:

Dúbrava

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpenie:
Č. účtu:

00695467
2020763987
neplatca
Mgr. MVDr. Marián Petro, riaditeľ CSS Dúbrava
SK10 8180 0000 0070 0051 1726

(v ďalšom ako „Obdarovaný“)
Článok I.
Predmet zmluvy
(1)
(2)
(3)

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie účelového daru špecifikovaného v odseku (2)
tohto Článku I. zo strany Darcu v prospech Obdarovaného.
Darom sa v zmysle tejto zmluvy rozumie finančný príspevok v celkovej hodnote
...... EUR slovom: ........... (ďalej len “dar”).
Darca touto zmluvou bezodplatne prenecháva dar Obdarovanému a Obdarovaný dar od
Darcu v celosti prijíma.
Článok II.
Účel darovania
(1) Darca prenecháva Obdarovanému dar na účely na .................................................
.................................................................................................................................

(2)

Obdarovaný sa zaväzuje, že dar použije výhradne a iba na účel darovania vymedzený
v odseku (1) tohto Článku II.

Článok III.
Ostatné dojednania
(1)
(2)

(3)

Darca vyhlasuje že dar je podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia plne použiteľný
na účel vymedzený v Článku II. ods. (2) tejto zmluvy.
Ak Obdarovaný použije dar na iný účel než je uvedený v Článku II. ods. (2) tejto
zmluvy je Darca oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia Darcu od
zmluvy je Obdarovaný povinný dar Darcovi bezodkladne vrátiť, a ak to nebude možné z
dôvodu spotrebovania daru je povinný uhradiť na požiadanie Darcovi hodnotu daru v
peniazoch.
Obdarovaný súhlasí so zverejnením údajov o predmete zmluvy vrátane hodnoty daru,
účelu darovania a údajov o ňom samotnom.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú
stranu.
Akékoľvek dodatky a zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme, po ich
odsúhlasení a podpísaní oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, konkrétne
Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom
obmedzená, a že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok a ani v omyle a na znak toho ju po prečítaní podpisujú.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom.

V .............................. dňa ........................

_______________________________

Darca podpis

_________________________________
Mgr. MVDR. Marián Petro
Riaditeľ CSS Dúbrava

