
DAROVACIA ZMLUVA 
 

uzatvorená podľa § 628 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení  

(ďalej len „Zmluva“) medzi: 

 

 

Darca:    RaM Group, s. r. o.  

So sídlom:   Hviezdoslavova 1585/1A, 905 01  Senica  

V zastúpení:   Ing. Michal Sládek 

IČO:    46 008 250 

Zapísaný v Obchodnom registri 

Okresného súdu   Trnava 

Bankové spojenie:  ČSOB 

IBAN:     

Konajúci prostredníctvom: Ing. Michal Sládek  

(ďalej len „Darca") 

 

a 

 

Obdarovaný:    Centrum voľného času Senica                    

So sídlom:   Sadová 646/8, 905 01 Senica 

IČO:    00400106 

Bankové spojenie:  Prima banka a.s. 

IBAN:    SK10 5600 0000 0092 1034 4005 

Konajúci prostredníctvom: Mgr. Silvia Krišáková, riaditeľka centra 

(ďalej len „Obdarovaný ", pričom Darca a Obdarovaný ďalej spolu len „Zmluvné strany“ a jednotlivo len „zmluvná strana“) 

 

 

I. PREDMET ZMLUVY 

 

1.1 Na základe tejto Zmluvy Darca bezplatne prenecháva Obdarovanému peňažnú sumu vo výške 300,-€ (slovom: tristo 

euro) ako „Dar“ a Obdarovaný Dar od Darcu s vďakou prijíma. 

1.2 Darca poskytne Obdarovanému Dar bezhotovostným prevodom na účet Obdarovaného v peňažnom ústave uvedený 

v záhlaví tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto zmluvy. 

1.3 Darca prenecháva Obdarovanému Dar na nasledovný účel: vybudovanie vonkajšej učebne ( altánku) na dvore CVČ 

Senica. Obdarovaný sa zaväzuje Dar použiť iba na stanovený účel. 

 

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

2.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. 

2.2  Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť len písomnými a očíslovanými dodatkami, podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

2.3 Práva a povinnosti Zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení. 

2.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú Zmluvnú stranu. 

2.5 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne 

a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu Zmluvy 

porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Senici, dňa 3.11. 2022     V Senici, dňa 3.11. 2022 

 

Darca:        Obdarovaný: 

 

 

 

 

 

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

         RaM Group s.r.o.              Centrum voľného času Senica 

        Ing. Michal Sládek         Mgr. Silvia Krišáková, riaditeľka centra 


