
Darovacia  zmluva  
Uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi účastníkmi 

 

 

Obchodné meno: Mobilita n. o. 
Zastúpený štatutárnym zástupcom: Ivona Zlatá Valušek  
Sídlo : Štefana Majera 3, 841 06 Bratislava 
IČO: 42166772 
Č. účtu: SK75 3100 0000 0040 8002 9804, Prima banka Slovensko 
(ďalej darca) 
 
A 
  
Obchodné meno: Obec Kriváň 
Zastúpený štatutárnym zástupcom:  Imrichom Paľkom – starostom obce 
Sídlo : Kriváň č.441, 962 04 Kriváň 
IČO: 00320048 
Č. účtu: SK26 5600 0000 0012 0105 1001, Prima banka Slovensko 
(ďalej obdarovaný) 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto darovacej zmluvy  - finančnom dare  (ďalej len 
„zmluva“), za nasledovných podmienok 
 

 
I. Predmet zmluvy. 

 
 
1. Darca na základe tejto  zmluvy daruje obdarovanému finančný dar vo výške 500,- € (slovom 
päťsto). 
 
Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom tohto predmetu darovania a finančný dar poukáže  
na účet darovaného.  
 
2. Finančný dar je určený na podporu zachovania tradícií v regióne a podporu  športových aktivít 
zdravotne znevýhodnených  . 
 
3. Prevod vlastníckeho práva k predmetu darovania uvedeného v ods. 1 tohto článku je 
bezodplatný – je darom. 
 
4. Obdarovaný týmto prehlasuje , že dar s vďakou prijíma 
 
 
 II. Podmienky darovania. 

 
 
1.  Podpisom tejto zmluvy sa obdarovaný zaväzuje rešpektovať podmienky použitia finančného 
daru na dohodnutý účel.   
 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami . Zmluvné strany 
berú na vedomie , že zmluva nadobudne účinnosť a obdarovaný nadobudne vlastnícke právo 



k predmetu darovania so všetkými právami a povinnosťami, dňom  podpisu tejto zmluvy , resp. 
dňom obdržania finančného daru. 

 
 

III. Záverečné ustanovenia 
 
 

1.  Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou 
výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom 
znení a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej 
republiky. 
 
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých každý 
účastník zmluvy obdrží po jednom vyhotovení. 
 
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť uskutočnené písomne vo forme 
dodatkov a podpísané obidvoma zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 
zmluvu podpisujú. 
 
5.  Účastníci právneho úkonu prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a sú plne 
spôsobilí na právne úkony. 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––                         ––––––––––––––––––––––––––– 
                  Darca                                                   Obdarovaný 
 
 
 
Dátum:  
Bratislava 01.02.2020 
 


