
 

 

DAROVACIA  ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“)  
 
 
Darca: 
 
Meno, priezvisko:    Ing. Kraus Viktor  
Trvalé bydlisko:   Sídlisko 2 blok 1215        
Dátum narodenia:    
 
a 
 
Obdarovaný: 
Obchodné meno:      Zariadenie pre seniorov so sídlom Sídlisko 1. Mája č.73, Vranov 
so sídlom:                 Sídl. 1. mája 73, 093 01 Vranov nad Topľou 
IČO:                         00696366 
DIČ:                         2020629765 
v zastúpení:              Mgr. Katarína Gáliková,  riaditeľka 
 
 

Článok  I 
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru vo výške 200,- Eur (slovom dvesto eur) 
darcom obdarovanému. 
 

Článok  II  
Darca sa týmto zaväzuje poskytnúť obdarovanému dar podľa Článku I. 
Dar bude poukázaný na účet obdarovaného: SK16 0200 0000 0026 1454 1054 po podpise 
zmluvy. 
 

Článok  III  
Obdarovaný dar s vďakou prijíma. Zároveň sa zaväzuje, že po výzve darcu preukáže finančné 
vyúčtovanie darovaných prostriedkov. 
 

Článok  IV  
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia. 
 
2.  Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch – 2 x pre obdarovaného , 1 x pre darcu. 
 
3.  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za 
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme 
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom. 
 
5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5 a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. 



z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto 
zmluva bude zverejnená na webovom sídle obdarovaného. 
 
6. Darca berie na vedomie, že poskytnutie daru nezaväzuje obdarovaného na vykonanie 
žiadnej protislužby majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty v prospech darcu. 
 
 
 
Vo Vranove nad Topľou, dňa: 22.12.2020 
 
                    
 
 
 
…..............................................                                   …............................................ 
  Darca Ing. Kraus Viktor                                                                        Obdarovaný 
 

 

 


