
Darovacia zmluva 

uzavretá podľa § 628 a nasl.  Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

Jacek Stanisławski 

ul. Owsiana 21/13 

61-666 Poznań 

POLAND 

PESEL (personal ID): 85101703759. 

Account number: 61116022020000000290866331 

BIC / SWIFT code: BIGBPLPWXXX 

 

ako darca 

a 

 

Horská záchranná služba, štátna rozpočtová organizácia 

Sídlo: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry 

Zastúpený: plk. Ing. Jozef Janiga, MBA, riaditeľ  

IČO: 37 879 693 

Číslo účtu:: SK 11 8100 0000 0070 0031 2858 

Organizácia zriadená zákonom č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe 

ako obdarovaný 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmluvy: 

 

I. Predmet zmluvy 

 

1.   Darca  v darcovskej zbierke vyzbieral sumu 50.000 PLN (ďalej len „dar“).  

2.    Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné prenechanie daru, špecifikovaného v odseku 1. tohto      

       článku obdarovanému, za podmienok ustanovených v tejto zmluve. 

 

         II. Účel darovania 

                                                         

1.     Obdarovaný bol zriadený zákonom č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v zmysle       

         ktorého HZS vykonáva záchrannú činnosť v horských oblastiach.  Obdarovaný použije     

         poskytnutý dar výlučne v súvislosti s výkonom tejto záchrannej činnosti v horách. 

 

    III. Nadobudnutie vlastníctva 

 

1.  Obdarovaný s darom súhlasí a dar prijíma.  

2.  Obdarovaný sa stáva vlastníkom daru okamihom jeho pripísania na účet v banke uvedeného 

  v tejto zmluve. 

            

                                                      IV. Záverečné ustanovenia 

 

1.   Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 

      ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území 

      Slovenskej republiky. 

2.   Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. 

3.    Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden  

       rovnopis. 

4.    Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,  

       zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne 

       prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

    Vo Vysokých Tatrách, dňa .......................................... 

 

 

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

     Jacek Stanisławski, darca                                                           plk. Ing. Jozef Janiga, MBA, obdarovaný    


