
  
Darovacia zmluva 

uzatvorená na základe § 628 a n asi. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky’ zákonník v znení neskorších 
predpisov, 

Darcom:

obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 
IBAN: 

Obec Kysak 

04481 Kysak 146 
00324400 

SK60 5600 0000 0004 0642 6001 

subjekt zastúpený: Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce 
( ďalej len ako „darca“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a

Obdarovaným: 

Názov: 
sídlo: 
IČO: 
IBAN: 
subjekt zastúpený: 
subjekt zapísaný: 

Občianske združenie Svetielko nádeje 
Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica 

378 893 46 

SK83 1100 0000 0026 2075 6262 

Veronika Rosová, na základe plnej moci 
MV SR, číslo WS/1-900/90-16888 zo dňa 24. 5. 2002 

(ďalej len ako „obdarovaný “ v príslušnom gramatickom tvare)

(darca, obdarovaný spolu ďalej len ako „zmluvné strany“) 

I. Úvodné ustanovenia 

1.1. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu ako aj

spôsobilosť na právne úkony s ňou súvisiace, nie sú žiadnym spôsobom obmedzené alebo vylúčené. 

II. Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je darovanie finančného príspevku 350 EUR (ďalej len „predmet daru”)

vo výlučnom vlastníctve darcu v prospech obdarovaného, ktorý tento dar prijíma. 

2.2. Obdarovaný si je vedomý, že predmet daru nemá žiadne vady a predmetom daruje finančná čiastka

350 EUR uvedená v čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy. 

2.3. Predmet daru nadobudne obdarovaný dvoma vkladmi hotovosti vo výške 350 € na účet obdarovaného

IBAN: SK83 1100 0000 0026 2075 6262. 

III. Záverečné ustanovenia 

3.1. Všetky náklady spojené s týmto darom a prevodom tohto daru bude znášať darca. 

3.2. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom každý má platnosť originálu. 

3.3. Všetky zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu, a musia byť odsúhlasené

druhou zmluvnou stranou. 

3.4. Neplatnosť niektorého ustanovenia nemá za následok neplatnosť celej zmluvy. 

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili dobrovoľne, bez nátlaku, nie v omyle ako aj že

ši ju prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

VKysaku, dňa 22.12.2019

Darca Obdarovaný 


