
DAROVACIA   ZMLUVA 
 

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

 
Čl.I. 

Zmluvné strany 
 
 
           1.  Telovýchovná jednota Spartak Myjava  
           Trvale bytom:        Myjava, Hodžova 261/1    
           Zástupca :             Mgr. Ján Viselka- štatutárny zástupca 
           IČO:                       34 004 416   
           Bankové spojenie: VUB banka 
           IBAN:                     SK25 0200 0000 0000 0733 3182  
                                         ( 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.II. 
Predmet  zmluvy  

 
 Predmetom tejto zmluvy je  poskytnutie peňažného daru darcom obdarovanému,    
 ktorý  tento dar prijíma.  Peňažný dar pochádza z finančnej zbierky ,konanej na  
 akcii :  anketa „Športovec Myjavy“ , ktorá sa uskutočnila 1.apríla 2022  
 v kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave. 

 
Čl.III. 

Hodnota finančného daru  
 

       Hodnota finančného daru bude celý výťažok zo zbierky uskutočnenej počas   
       akcie uvedenej v Čl. I.   
       Darca daruje a obdarovaný dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa ,že  
       finančné prostriedky použije na  prevádzku  neziskovej organizácie 
       Sociálne služby Myjava. 
 
 
 
 
 
             



Čl.IV. 
Termín plnenia 

 
       Darca poukáže finančné prostriedky po uskutočnenej akcii a to v hotovosti do  
       pokladne v sídle neziskovej organizácie . Obdarovaný vystaví príjmový   
       pokladničný doklad , čím potvrdí prijatie peňažného daru .  

 
Čl.V.. 

Záverečné ustanovenia 
 

       Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné uskutočniť len po vzájomnej   
       dohode zmluvných strán formou písomného dodatku. 

 
       Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami   
       Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 
       Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu,   
       z ktorých darca obdrží jedno vyhotovenie  a obdarovaný jedno vyhotovenie. 

 
       Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne   
       a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

 
       Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na   
       znak čoho ju podpisujú. 

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

 
        Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť podľa §47a ods. 1   
        Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcom po dni zverejnenia. 

 
   

 
V Myjave, dňa 31.03.2022                                        V Myjave,  dňa  31.03.2022 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------                                   ----------------------------------------------- 
     Mgr. Ján Viselka                                                  Mgr. Jana Gáliková             
     Štatutárny zástupca                                              riaditeľka n.o.                                     
                                                                                    


