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DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito 

zmluvnými stranami: 

 

1.   DARCA: Nadácia TA3 

Gagarinova 12, P.O.Box 31, 820 15 Bratislava 25 

Nadácia zapísaná v Registri nadácií pod č. 203/Na-2002/993 Ministerstva vnútra SR, sekcia 

verejnej správy 

IČO: 42257760  

Bankové spojenie: č.ú.  IBAN SK1411000000002927916443 

Zastúpený: správcom nadácie Mgr. Petrom Káčerom 

(ďalej len „darca“) 

 

a 
o 

2.   OBDAROVANÝ: Obec Vislanka 

Adresa: Vislanka č. 28, 065 41 p. Ľubotín 

IČO/      00330256 

Bankové spojenie: č.ú.  16226602/0200 

IBAN: SK21 0200 0000 0000 1622 6602 

Zastúpený: Ing. Michalom Strukom, starostom obce 

(ďalej len „obdarovaný“) 

 

 

 

takto: 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 1000 € (slovom jedentisíc), ktorý bude 

použitý  na nasledovný účel: Príspevok na dofinancovanie služieb poskytovaných v čase 

karanténnych opatrení. Na základe tejto zmluvy darca poskytuje dar podľa predchádzajúcej vety 

obdarovanému a obdarovaný dar prijíma. Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar výlučne na účel podľa 

prevej vety tohto článku. V prípade, ak obdarovaný dar použije na iný účel ako je uvedené v tomto 

článku čo i len z časti, je darca oprávnený požadovať od obdarovaného vrátenie daru v celej výška 

a obdarovaný je povinný dar v celej výške vrátiť darcovi do 14 dní od obdržania písomnej výzvy 

darcu.   
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II. 

Vyplatenie daru 
 

Darca poukáže obdarovanému finančnú sumu 1000 €                                      (slovom jedentisíc), 

prevodom na uvedený bankový účet, alebo poštovou poukážkou na uvedenú adresu. 

 

 

III. 

Všeobecné ustanovenia  

1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka v platnom znení.  

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju 

podpisujú. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná 

voľnosť nebola obmedzená. 

4. Obdarovaný súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov darcom v rozsahu uvedenom 

v záhlaví tejto zmluvy darcom a to najmä za účelom vedenia účtovnej a inej relevantnej evidencie 

darcom a zároveň súhlasí so zverejnením svojho mena, priezviska a mesta (obce) trvalého 

bydliska a výšky poskytnutého daru na internetovej stránke darcu a internetovej stránke Televízie 

TA3 (www.ta3.com).  

5. Obdarovaný sa zaväzuje, že po výzve darcu preukáže jeho finančné vyúčtovanie. 

6. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     ……………………………….                                                             …………………………………     

           darca       obdarovaný 

http://www.ta3.com/

