
          Darovacia zmluva 
 

uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení  medzi týmito 

zmluvnými stranami:  

 

1./ Obdarovaný:   

Názov:   Obec Kolíňany 

Sídlo:   Obecný úrad Kolíňany, Nám. L.A. Aranya 

V zastúpení:  Ing. Róbert Balkó, starosta obce  

IČO, DIČ:                  IČO: 00308111,   DIČ: 2020410887 

Bankové spojenie: Prima Banka 

Číslo účtu:  IBAN SK62 5600 0000 0008 0192 9012 

( ďalej len ako „obdarovaný „ ) 

 

2./ Darca:  

Názov: Obec Krajná Bystrá 

Sídlo: 090 05 Krajná Bystrá 82 

V zastúpení: Ján Štefanco, starosta obce 

IČO, DIČ:  IČO: 00330591, DIČ: 2020808691 

Bankové spojenie:       SLSP, a. s., pobočka Svidník 

Číslo účtu:                   SK41 0900 0000 0001 0467 3517 

( ďalej len „darca „ ) 

 

              takto:  

 

            Článok I. 

          Predmet darovacej zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je prejav vôle darcu bezodplatne previesť na obdarovaného – 

darovať peňažný dar vo výške 200,- EUR, slovom dvesto EUR na dobrovoľnú zbierku 

s názvom:  

                „ Finančná pomoc obetiam autobusovej tragédie „ 

 

           Článok II. 

                 Vyplatenie daru  
 

1./ Darca poukáže obdarovanému finančnú sumu vo výške 200,- EUR na:  

Účet : Prima Banka 

Číslo účtu: IBAN SK62 5600 0000 0008 0192 9012 

v deň podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.   

2./ Obdarovaný poskytnutý dar na základe tejto darovacej zmluvy s vďakou prijíma. 

 

          Článok III.  

                Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1./ Obdarovaný nadobudne k darovaným finančným prostriedkom vlastníctvo v deň, kedy 

budú tieto prostriedky prijaté na účet obdarovaného.  

2./ Darca môže domáhať vrátenie daru, ak poskytnuté finančné prostriedky nebudú použité na 

účel uvedený v Článku I tejto darovacej zmluvy.  

3./ Obdarovaný sa zaväzuje, že po výzve darcu preukáže jeho finančné vyúčtovanie.  



 

        Článok IV. 

         Záverečnú ustanovenia 

 

1./  V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

2./ Akékoľvek zmeny tejto darovacej zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku 

podpísaného oboma zmluvnými stranami.  

3./ Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

podpisujú.  

4./ Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich 

zmluvná voľnosť nebola obmedzená.  

5./ Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, prejavy ich vôle 

boli urobené určite a zrozumiteľne.  

6./ Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre 

obdarovaného. 

 

 

V Kolíňanoch, dňa ...................................                  V Krajnej Bystrej, dňa ............................. 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................      ........................................................ 

                     obdarovaný         darca 


