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Darovacia zmluva 
 

uzatvorená v zmysle  ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Darca :                 MSM pre ľudí, o.z. 

Zastúpený :               Mgr. Alica Eglyová, predseda  

Sídlo :                       Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 

IČO :                         51 065 495 

Číslo účtu (IBAN) : SK07 1100 0000 0029 4107 5492 

Bankové spojenie :   Tatra banka, a.s. 

Zapísaný v Evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra SR, reg. číslo VVS/1-900/90-

51763 

(ďalej ako „Darca“) 

 

a 

 

Obdarovaný :        Centrum voľného času Prievidza               

Zastúpený :               PhDr. Dárius Štrba 

Sídlo :                        ul. K. Novackého 14, 971 01 Prievidza                 

IČO :                         36127001  

Bankové spojenie :   Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu (IBAN) : SK92 5600 0000 0090 1797 3002    

 

 

 (ďalej ako „Obdarovaný“) 

 

Darca a obdarovaný ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ 

 

I. 
1. Predmetom tejto zmluvy je darovanie daru vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) 

(ďalej len „Dar“). Darca daruje Dar za účelom plnenia cieľa občianskeho združenia: 

podpora vzdelávania. 

 

2. Obdarovaný Dar bez výhrad a s vďakou prijíma. 

 

3. Darca dar odovzdá obdarovanému formou bankového prevodu na účet Obdarovaného 

uvedený v záhlaví Darovacej zmluvy najneskôr do desiatich dní od podpisu tejto zmluvy 
obomi zmluvnými stranami.  

 

4. Obdarovaný vyhlasuje, že Dar použije výlučne na činnosť Modelárskeho krúžku (nákup 

modelov, modelárskeho materiálu, náradia, farieb a financovanie modelárov na 

výstavách).  Obdarovaný sa Dar  zaväzuje využiť výlučne na vyššie uvedené účely 

a v prípade, že ho na tieto účely nevyužije, je povinný Dar  do 3 dní od požiadania darcu 

vrátiť.  
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5. Obdarovaný sa zaväzuje použiť Dar výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky, ako aj akýmikoľvek pravidlami a nariadeniami platnými pre 

Obdarovaného. V prípade nedodržania uvedeného záväzku má Darca právo od tejto 

zmluvy odstúpiť a žiadať od obdarovaného vrátenie Daru v plnej výške.  

 

6. Obdarovaný prehlasuje, že bude Darcu priebežne informovať o aktuálnej situácií 

(napríklad použitie Daru, progres v priebehu roku, …). 

 

7. Darca informuje Obdarovaného, že Darovacia zmluva bude zverejnená v obchodnom 

vestníku.  

 

 

 

II. 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

3. Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán, 

a to vo forme písomných dodatkov k zmluve. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá 

zmluvná strana obdrží jedno (1) vyhotovenie.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli, a že bola uzatvorená na základe ich slobodnej a vážnej vôle, určite a 

zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Dubnici nad Váhom, dňa  V Prievidzi, dňa  

 

Darca 

 

Obdarovaný 

__________________________________ ___________________________________ 

Mgr. Alica Eglyová 

Predseda občianskeho združenia 

MSM pre ľudí, o.z. 

 

 

PhDr. Dárius Štrba  

Riaditeľ  

Centrum voľného času Prievidza 

 

 

 

 


