
Darovacia zmluva 

podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka  

uzatvorená  medzi  

 

 

 

Darcom: Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka 

 Hodžovo námestie 3 

 811 06 Bratislava 1 

zapísaná:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. 

číslo zápisu:  Oddiel: Sa, vložka č. 71/B  

IČO:   00686930 

DIČ:                            2020408522 

IČ DPH:   SK7020000944 

zastúpená:        Ing. Juraj Lipták, poverený vedením odboru Raiffeisen banka 

Slovensko 

Ing. Milada Halová, riaditeľkaodboru komunikácie a stratégie značiek 

 

(ďalej len „darca“) 

 

a                     

Obdarovaným:   Centrum voľného času 

     M.R.Štefánika 870, 093 01  Vranov nad Topľou  

   

Právna forma:    

IČO:    37873431 

DIČ:  2021637684 

IČ DPH:    

č. ú.v tvare IBAN:   SK37 02000 0000 0027 2033 9255 

zastúpená:   Ing. Anna Marcinčinová 

kontakt na zastupujúcu osobu: mobil:0911 050 564. 

email:cvc@cvcvranov.edu.sk 

    

(ďalej len „obdarovaný“) 

 

čl. I 

Predmet zmluvy 

 

 

Darca sľubuje obdarovanému, že mu daruje peňažné prostriedky vo výške 1000,- Eur, slovom 

tisíc Eur,(ďalej len „dar“), ktoré budú určené na „Gymnastickú telocvičňu“. Obdarovaný 

vyhlasuje, že dar s vďakou prijíma. 

 

 

čl. II 

Spôsob odovzdania  

 



Darca poukáže finančnú sumu podľa článku I na účet obdarovaného, č. účtu SK37 02000 

0000 0027 2033 9255, a to do 15dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými 

stranami. 

 

čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1) Obdarovaný môže  použiť dar len  na účel podľa článku I. tejto zmluvy. 

 

2) Obdarovaný je povinný na požiadanie darcu preukázať hodnoverným spôsobom, že dar 

bol použitý v súlade s účelom podľa článku I. tejto zmluvy v termíne vopred stanovenom 

darcom alebo v lehote 15 dní po skončení účtovného obdobia, v ktorom bol dar 

poskytnutý alebo v inom v termíne, ktorý vyplýva z povahy účelu daru a ktorý určí darca. 

 

3) Nedodržanie účelu použitia daru obdarovaným alebo nepredloženie dokladov 

preukazujúcich spôsob použitia daru obdarovaným je považované za správanie, ktorým 

obdarovaný hrubo porušuje dobré mravy. Takéto porušenie dobrých mravov zakladá 

povinnosť obdarovaného vrátiť dar späť. 

 

 

čl. IV 

Záverečné ustanovenia  

 

1)  Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej  obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

 

2) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami aúčinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle § 5a Zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka a zaniká vysporiadaním 

všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich.    

 

3) Táto zmluva má dve vyhotovenia, z ktorých každé má povahu originálu. Každá zmluvná 

strana obdrží jedno vyhotovenie zmluvy. 

 

 

 

V Bratislave, dňa ............................   Vo Vranove nad Topľou, dňa  

 

 

 

 

 

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

  Ing. Juraj LiptákIng. Anna Marcinčinová 

Poverený vedením odboru Raiffeisen banka Slovensko 

 

 

 

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

  Ing.Milada Halová 

Riaditeľkaodborukomunikácie a stratégie  



značiek 


