
 

 

ZMLUVA  

o poskytnutí finančného daru 

 

uzatvorená podľa § 628 až 630 Občianskeho zákonníka 

uzavretá medzi : 

darca :  Obec Jasenica 

sídlo :   Jasenica 130, 018 17 Jasenica  

IČO :    00 317 349 

DIČ :    2020684688 

IČ DPH:   SK 2020684688 

banka :   Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza 

číslo účtu :  SK71 5600 0000 0029 9158 9002 

v zastúpení :  Mgr. Martina Zelenáková – starostka obce 
(ďalej len „darca“) 

 

a 

 

obdarovaný :  Centrum sociálnych služieb Papradno 

sídlo :   Papradno 12, 018 13 Papradno 

IČO :    42378389 

DIČ :    2120118539 

banka :   VÚB 

číslo účtu :  SK27 0200 0000 0035 4848 9351 

v zastúpení :  PhDr. Slavomíra Beňová – riaditeľka CSS  
(ďalej len „obdarovaný“) 

Čl.1 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je peňažný dar darcu, ktorého hodnota je uvedená v čl. 2 tejto 

zmluvy a prijatie tohto finančného daru obdarovaným za účelom úhrady nákladov na 

záložného zdroja pre zvislú plošinu 

 

Čl. 2 

Hodnota finančného daru 

 

1. Hodnota finančného daru je 200 €, slovom: Dvesto eur (ďalej len „dar“). Darca daruje 

a obdarovaný dar s vďakou prijíma.  

2. Obdarovaný sa zaväzuje, že prijatý dar použije na účel, ktorý je uvedený v čl. 1 tejto 

zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl.3 

Termín plnenia 

 

1. Darca a obdarovaný sa dohodli, že darca poukáže dar prevodom na účet obdarovaného 

uvedeného v záhlaví tejto zmluvy do 5 dní od nadobudnutia platnosti  tejto zmluvy. 

 

 

 

 

Čl.4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody 

obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve 

podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom tejto zmluvy súhlasia a že vyjadruje ich 

slobodnú a vážnu vôľu, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, na znak čoho ju v dvoch rovnopisoch vlastnoručne podpisujú. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno 

vyhotovenie. 

 

 

 

V Jasenici dňa .....................   

 

 

 

 

 

.............................................    ....................................................... 

            darca              obdarovaný 

 

Mgr. Martina ZELENÁKOVÁ   PhDr. Slavomíra BEŇOVÁ 

starostka obce Jasenica    riaditeľka CSS Papradno 

         


