
DAROVACIA   ZMLUVA 

 
uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. ustanovení Občianskeho  zákonníka v platnom znení medzi 

týmito zmluvnými stranami 

 

 

Zmluvné strany: 

  

           1.  RODINA Matejáková  

           Trvale bytom:   Myjava, SNP 410/7      

           Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

           IBAN:                    SK58 5600 0000 0008 1040 3004  

                                 ( ďalej len darca ) 

 

           2. Sociálne služby Myjava, n.o. 

           So sídlom:                Nám. M.R.Štefánika 560/4, 907 01 Myjava 

           Zastúpená:                Mgr. Jana Gáliková – riaditeľka 

           IČO:                         36 119 610 

           DIČ:                         2021764184 

           Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 

           IBAN:                      SK66 0900 0000 0051 7161 3955 

            ( ďalej len obdarovaný) 

 

Účastníci zmluvy  sa dohodli na týchto podmienkach poskytnutia daru: 

 

Čl.I. 

Predmet a účel zmluvy  

 

1. Predmetom tejto zmluvy je  bezodplatné poskytnutie peňažného daru darcom 

obdarovanému, ktorý tento dar prijíma. 

 

2. Peňažným darom podľa tejto zmluvy je finančná čiastka  vo výške 50 eur /slovom 

päťdesiať eur/,  ktoré obdarovaný použije pre účely Domova sociálnych služieb pre 

deti a dospelých  ÚSVIT, so sídlom: Hoštáky č.12, 907 01 Myjava. 

             

Čl.II. 

Spôsob plnenia zmluvy 

 

1. Finančné prostriedky získané darom sa darca zaväzuje použiť na vyššie uvedený účel.  

 

2. Darca zašle na účet obdarovaného  uvedenú finančnú sumu 50 eur /slovom päťdesiať 

eur/ prevodom na účet v banke. Finančnú čiastka bude prevádzaná z čísla účtu: IBAN 

SK58 5600 0000 0008 1040 3004 nasledujúci deň po podpise zmluvy.  

 

Čl.III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné uskutočniť len po vzájomnej 

dohode zmluvných strán formou písomného dodatku. 

 



2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka v platnom znení. 

 

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

 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých 

darca obdrží jeden exemplár a obdarovaný tri exempláre. 

 

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

zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak 

čoho ju podpisujú. 

 

7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú  za účelom splnenia predmetu zmluvy. 

 

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť podľa §47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka dňom nasledujúcom po dni zverejnenia. 

 

   

 

V Myjave, dňa                                                                 V Myjave,  dňa   

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------                                   -------------------------------------------------- 

     Mgr. Jana  Gáliková                                                              Matejáková             

       riaditeľka n.o.                                                                                   

                                                                                    


