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DAROVACIA  ZMLUVA č. ZD20191001 
uzavretá v zmysle ustanovenia § 628 a nasl.  

Občianskeho zákonníka  
 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

Meno a priezvisko: Monika Luknárová  

 (v ďalšom ako „Darca“) 
a 

ORGANIZÁCIA:  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 

Sídlo:   Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava  

IČO:   30804191  

DIČ:   2020880719 

IČ DPH:   Nie sme platcami DPH 

ČISLO ÚČTU: SK15 8180 0000 0070 0047 1090 

Zastúpenie:  Mgr. Ján Kmeť, PhD.   
(v ďalšom ako „Obdarovaný“) 

 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
(1) Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie účelového daru špecifikovaného v odseku (2) 

tohto Článku I. zo strany Darcu v prospech Obdarovaného. 
(2) Darom sa v zmysle tejto zmluvy rozumie poskytnutie: 
 
                  -  1 ks biela vysoká kombinovaná komoda v hodnote 1.- € 
 
         
(3) Darca touto zmluvou bezodplatne prenecháva dar Obdarovanému a Obdarovaný dar od 

Darcu v celosti prijíma. 
 

Článok II. 
Účel darovania 

 
(1) Darca prenecháva Obdarovanému dar na účely: Pre potreby zariadenia DSS a ZPS 

Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava 
 
(2) Obdarovaný sa zaväzuje, že dar použije výhradne a iba na účel darovania vymedzený     

v odseku (1) tohto Článku II. 
 

Článok III. 
Ostatné dojednania 

 
(1) Darca vyhlasuje, že dar je podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia plne použiteľný 

na účel vymedzený v Článku II. ods. (2) tejto zmluvy. 
(2) Darca a obdarovaný súhlasia so zverejnením údajov o predmete zmluvy vrátane 

hodnoty daru, účelu darovania a údajov o nich  samotných. 
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Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 (2) Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu 

v súlade s ustanoveniami §47 a Občianskeho zákonníka. 
(3) Akékoľvek dodatky a zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme, po ich 

odsúhlasení a podpísaní oboma zmluvnými stranami. 
(4) Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, konkrétne 

Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). 
 (5) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom 

obmedzená, a že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok a ani v omyle a na znak toho ju po prečítaní podpisujú. 

(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom. 
 

V Bratislave dňa, 11.10.2019 
 
         podpísané                                                       podpísané 

_______________________________         _________________________________ 
                       Darca                                                                   Obdarovaný 
             Monika Luknárová                             Mgr. Ján Kmeť PhD. 
                                                                                                      riaditeľ 
 
 
 
 


