
 
1 

Darovacia zmluva 

__________________________________________________________ 

 

Zmluvné strany: 

 

Darca:                           Vojenská podporná nadácia   
Sídlo:         Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
Zastúpenie:   
   správca nadácie 
IČO:        42 259 258    
DIČ :                        2023509235 
Bankové spojenie:        
                                        
Zápis v registri:               Register nadácií Ministerstva vnútra SR pod registračným číslom 203/Na- 
                                       2002/1018 
Kontaktné údaje:                       
 
   
 
Obdarovaná organizácia:                  
Sídlo: Centrum pre deti a rodiny Košice – Hurbanova, Hurbanova 42,   04001          
Zastúpenie   
IČO: 00610798             
DIČ :                          
Bankové spojenie:   
Kontaktné údaje:  
 
 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)  
 
uzatvárajú v zmysle § 628 a nasl. zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto darovaciu zmluvu (ďalej len „zmluva“):    

 
 

Článok I. 

Predmet a účel daru 

 

Darca sa zaväzuje poskytnúť Obdarovanému finančné prostriedky vo výške 200,- € (slovom: 
dvesto eur) v rámci projektu Ozbrojených síl Slovenskej republiky „Nájdi si svoj domov“ pre účely 
.........zabezpečenie výletu detí..................Darca odovzdá dar Obdarovanej organizácii prevodom na 
účet č. SK0381800000007000419508. 

 

Článok II. 

Termín a spôsob plnenia 
 
Darca poskytne Obdarovanému predmet plnenia najneskôr do 7 dní od podpisu tejto zmluvy a to 
bezhotovostným prevodom na bankový účet Obdarovanej organizácii uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
 
 

Článok III. 

Ostatné dojednania 
 
1. Obdarovaná organizácia prehlasuje, že predmetný dar od Darcu príjme.  
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Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  

2) Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať formou očíslovaných písomných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami.  

3) Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, 

konkrétne neupravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky 

v platnom znení.  

4) Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou 

zmluvných strán. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, spor bude predložený príslušnému 

slovenskému súdu. 

5) Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné a/alebo neskôr stratia 

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neúčinných 

ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu 

zmluvy.  

6) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.   

7) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali jej obsahu porozumeli, potvrdzujú, že 

zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

Za Darcu:      Za Obdarovanú organizáciu:  

 

 

V Bratislave dňa ..................                                             V  Košiciach, dňa    ........... 

      

 

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

správca nadácie       riaditeľka CDR 
Vojenská podporná nadácia                                                                                
 

 

 

 


