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Darovacia zmluva 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“) 
 

 

medzi 

          

Darca:  Občianske združenie „Lepšie Vinohrady“  

  925 55 Vinohrady nad Váhom č. 614 

  IČO: 42289122 

  V zastúpení: Stanislava Žigová, predseda občianskeho združenia 

  (ďalej ako „Darca“) 

 

Obdarovaný: Obec Vinohrady nad Váhom 

925 55 Vinohrady nad Váhom č. 355 

IČO: 00306304 

v zastúpení: Ing. Eva Hanusová, starostka obce 

  (ďalej ako „Obdarovaný“) 

 

(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná 

strana“) 

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM: 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Darca týmto daruje Obdarovanému dar špecifikovaný v odseku 2 tohto článku a Obdarovaný 

prijíma dar do svojho vlastníctva.  

2. Darom na účely tejto zmluvy je detská preliezka Klára v hodnote 2 520,- EUR s DPH a 

kresliaca tabuľa v hodnote 340,- EUR s DPH, ktoré sú umiestnené v areáli Materskej školy 

Vinohrady nad Váhom č. 598. 

 

Článok II 

Odovzdanie daru 

 

1. Darca odovzdá Obdarovanému dar pri podpise tejto zmluvy, čo Obdarovaný potvrdzuje svojím 

podpisom. 

2. Obdarovaný vyhlasuje, že sa s darom oboznámil a jeho stav je mu dobre známy.  

3. Darca vyhlasuje, že dar nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb. 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 

Slovenskej republiky. 

2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode zmluvných strán formou 

písomného dodatku označeného príslušným poradovým číslom a podpísaného zodpovednými 

osobami zastupujúcimi zmluvné strany. 

3. Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 

4. Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. 
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Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s 

predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto 

zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

5. Táto zmluva podlieha zverejneniu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov, nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa 
ustanovenia § 47a ods. 1 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien 
a doplnkov.  
 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží 1 rovnopis. 

 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých 

údajov, ich slobodnej vôle, nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že 

im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. 

Na dôkaz toho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

 

Vo Vinohradoch nad Váhom, dňa 23.11.2020 

 
 

        Darca:        Obdarovaný: 
 
 
 
 
 
 
 

                   Podpísané              podpísané  
    ________________________                  ____________________ 

 
             Stanislava Žigová                                          Ing. Eva Hanusová 

          predseda občianskeho združenia                                                                 starostka obce 
 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 


