
Darovacia zmluva 
 

uzavretá v zmysle ust. 628  a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 

medzi: 

 

Darca:           „Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť Horb“  

Radvaň nad Laborcom 

Adresa: Radvaň nad Laborcom 76, 067 01 Radvaň nad Laborcom 

IČO: 42380740 

DIČ:  2024099308 

V zastúpení: Ján Šnajder 

 (ďalej len „darca“ ) 

 

a  

 

 

Obdarovaný: Obec Radvaň nad Laborcom 
Adresa: Radvaň nad Laborcom 76, 067 01 Radvaň nad Laborcom 

IČO: 00323454 

DIČ: 2021173748 

V zastúpení: Jana Svičinová 

IBAN: SK62 5600 0000 0042 5854 7001  

(ďalej len „obdarovaný“ ) 

 

uzatvárajú túto darovaciu zmluvu (ďalej len „zmluva“) 

 

 

Článok I 

Účel daru 

 

1. Vychádzajúc z úmyslu podporovať rozvoj obce sa darca rozhodol darovať obci 

peňažný dar. 

2. Účelom peňažného daru je aj takýmto spôsobom napomáhať a podporovať rozvoj obce 

Radvaň nad Laborcom pri ďalšom budovaní a skvalitňovaní infraštruktúry.  

 

 

Článok II 

Výška daru 

 

1. Darca sa rozhodol obci touto zmluvou darovať peňažné prostriedky v celkovej výške 

500,00 € ( slovom päťsto Eur) 

2. Darca sa zaväzuje uhradiť vyššie uvedený peňažný dar na účet Obce Radvaň nad 

Laborcom vedenom v Prima Banka Slovensko, a .s. pod č. účtu  

SK62 5600 0000 0042 5854 7001. 

 

 

 

 

 



 

Článok III 

Prechod vlastníctva daru 

 

1. Obec vyhlasuje, že dar prijíma. 

2. Vlastnícke právo k peňažným prostriedkom prechádza na obec dňom pripísania 

peňažných prostriedkov na účet obce. 

 

 

Článok IV 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie 

je ničím obmedzená. Túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, slobodne a vážne, bez 

akéhokoľvek nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

2. Právne vzťahy medzi účastníkmi zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa 

spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden pre každú zmluvnú stranu.  

 

 

 

 

Za darcu                                                                  Za obdarovaného 
 

V Radvani nad Laborcom             V Radvani nad Laborcom  

 

dňa 22.07.2022              dňa 22.07.2022 

 

 

 

 

 

 

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

          Ján Šnajder                           Jana Svičinová 

 predseda             starostka obce 

 

 

 


