
 

Darovacia zmluva 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ") medzi 

 

 

 

 

 
1. Darca: Profesia, spol. s r.o.  

 zastúpená: konateľ Mgr. Ivana Molnárová  

 so sídlom: Pribinova 25, Bratislava 811 09  

 IČO: 35 800 861  

 IČ DPH : SK 2020280933  

 Číslo účtu: 622545581/1100  

 Zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po,  

 vložka č: 22949/B  

 

 
2. Obdarovaný:  Domov sociálnych služieb a zariaden ie pre seniorov  

 Zastúpená: Mgr. Ján Kmeť, PhD.  

 Adresa: Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava  

 IČO: 30804191  

 DIČ: 2020880719  

 IBAN SK 58 8180 0000 0070 0047 1189 

 

 

Čl. I Predmet zmluvy  

 Predmetom daru je hmotný hnuteľný majetok: podľa prílohy č.1, v celkovej hodnote 9 €. Dar je používaný,

 funkčný. Daň zrazí a odvedie Obdarovaný v zákonom stanovenej výške. 

 

1.1  Účelom daru je prispieť na zlepšenie pracovných podmienok pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej 

 služby v Domove sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov. 

Čl. II Odovzdanie a prevzatie daru  

2.1  Obdarovaný dar s vďakou prijíma.  

2.2  Predmet daru bude obdarovanému zo strany darcu odovzdaný v stave spôsobilom na riadne užívanie podľa tejto 

zmluvy v deň dohodnutý medzi oboma zmluvnými stranami, najneskôr však do 30 dní od podpisu zmluvy. Predmet 

daru bude obdarovanému odovzdaný na základe Preberacieho protokolu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy a je obsiahnutý v Prílohe č. 2.  

 Poverenou a kontaktnou osobou na prevzatie zariadenia za obdarovaného je Mgr. Darina Vajanská, pozícia:  

 vedúca úseku č. 5. Pri vinohradoch, mobil: 0915981251.  



Čl. III Záverečné ustanovenia  

3.1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre darcu po jednom exemplári a obdarovaného v jednom 

exemplári.  

3.2  Všetky zmeny a dodatky je možné vykonať výlučne písomne, po dohode oboch zmluvných strán vo forme 

číslovaných dodatkov.  

3.3  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  

3.4  Na vzťahy v tejto zmluve neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia OZ a súvisiace právne predpisy 

Slovenskej republiky. Pre prípad sporov je dohodnutá príslušnosť súdu obdarovaného.  

3.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Na znak súhlasu s textom zmluvy pripájajú svoje 

podpisy.  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa: ..................................  V Bratislave, dňa: .................................. 

 

Darca: Obdarovaný: 

 

 

  

30.09.2017 30.09.2017 

podpísané podpísané 



 
 
Dodatok k darovacej zmluve - zoznam darovaného nábytku: 
 
 
 
 
 
 

Stôl kancelársky veľký :  2 ks á 1 EUR 

Poloblúky:  2 ks á 1 EUR 

Skrinka vysoká :  2 ks á 1 EUR 

Kontajnery:  2 ks á 1 EUR 

Rohový stôl s policou:  1 ks á 1 EUR 

 
 
 
 
 
 


