
DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 628 a nasL Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito 
zmluvnými stranami:

Darca :
Meno a priezvisko:
Adresa :

I. Zmluvne strany:

Vrábľová Dana
Mateja Hrebendu 1394/14
Kokava nad Rimavicou 
985 05

ďalej len ..darca“

Obdarovaný:
Obchodný názov: 
Sídlo spoločnosti: 
IČO:
DIČ:
Zriaďovateľ:
Zastúpený:

Zariadenie sociálnych služieb 
Slobody 761/57. 987 01 Pohár 
42004632 
2022196748 
Mesto Poltár
Mgr. Alexandra Kapcová - riaditeľka

ďalej len ..obdarovaný“

II. Predmet a účel darovania

2.1. Darca daruje na základe tejto zmluvy obdarovanému finančné prostriedky vo výške 
1000 EUR slovom (tisíc EUR) na podporu činnosti zariadenia, na zakúpenie 
zdravotníckych pomôcok.

2.2. Darca poukáže finančné prostriedky podľa článku II. bod 2.1. v hotovosti do pokladni 
Zariadenia sociálnych služieb.

2.3. Obdarovaný prehlasuje, že dar prijíma.
2.4. Darca poskytuje dar dobrovoľne. Poskytnutie daru nie je podmienené poskytnutím 

žiadneho plnenia zo strany obdarovaného.

III. Povinnosti obdarovaného

3.1. Obdarovaný je povinný využiť dar na účel, ktorý je uvedený v článku II. bod 2.1. tejto 
zmluvy, inak sa obdarovanie stáva neúčinným a obdarovaný je povinný vrátiť darované 
finančné prostriedky darcovi.

3.2. Darca je oprávnený kontrolovať, či bol dar použitý na dohodnutý účel (čl. II. bod 2.1 
tejto zmluvy), k čomu sa mu obdarovaný zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú 
súčinnosť. Darca je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a požadovať vrátenie daru, 
v prípade, že mu obdarovaný odmietne umožniť kontrolu použitia daru.



IV. Spoločné a záverečné ustanovenia

4.1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

4.2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami.

4.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých jeden 
rovnopis obdrží obdarovaný a jeden rovnopis obdrží darca.

4.4. Táto zmluva je určitým a zrozumiteľným prejavom danej, slobodnej a vážnej vôle 
zmluvných strán, ktoré sú na jej uzavretie plne spôsobilé a s jej obsahom súhlasia.

V Pohári, dňa Poltár. dňa.. ŕ?. .?... 9.^

Darca: Obdarovaný:

Mgr. Alexandra Kapcová

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
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