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Darovacia zmluva 
uzatvorená podľa ustanovení § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

 

Darca: 

Názov:    Dedovizeň 

Právna forma:   občianske združenie 

Sídlo:    900 50 Kráľová pri Senci č. 455 

IČO:    42269806 

Štatutárny orgán:  Ing. Juraj Mačaj, predseda občianskeho združenia 

 

a 

 

Obdarovaný:    

Názov:    Obec Hrubý Šúr 

Sídlo:     Hrubý Šúr 

IČO:     00305987 

DIČ:     2021006658 

V mene ktorého koná:  Ing. Adrián Takács 

Bankový účet - IBAN: SK20 1111 0000 0066 0249 7007 

    

 

Darca a Obdarovaný ďalej aj ako „zmluvné strany“ 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je darovanie finančného daru 

podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka zo strany Darcu  

Obdarovanému. 

2. Darca na základe tejto zmluvy bezplatne prenecháva finančný dar  v súlade s článkom 3. 

bod 2 Stanov občianskeho združenia, a to za účelom vytvárania ekonomických 

a materiálno-technických podmienok na rozvoj a podporu a zachovanie kultúrnych hodnôt 

v obci a okolí, konkrétne za účelom poskytnutia animátorských služieb pri príležitosti 

medzinárodného dňa detí v obci  Hrubý Šúr, a to dar vo výške 150,- EUR (slovom 

stopäťdesiat euro) (ďalej len „Dar“). 

3. Darca poskytne Obdarovanému dar bezhotovostným prevodom na bankový účet 

Obdarovaného  uvedený v záhlaví Zmluvy s uvedením VS: 13/2022 a Obdarovaný Dar s 

vďakou prijíma. 

4. Darca poskytne Dar obci Hrubý Šúr, ktorá susedí s obcou Kráľová pri Senci a teda sa 

nachádza v blízkom okolí obce Kráľová pri Senci, kde má sídlo občianske združenie, a to 

najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, 

ak nie je  právnymi predpismi alebo internými predpismi obce Hrubý Šúr stanovené inak. 
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2. Táto zmluva je uzatvorená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží 

darca a jeden rovnopis obdrží obdarovaný. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, že právny úkon je 

určitý a že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 

4. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Kráľovej pri Senci, dňa 16.05. 2022                V Hrubom Šúre, dňa 16.05. 2022 

 

   

 

Za darcu:         Za obdarovaného: 

 

 

 

 

 

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

       Dedovizeň                                      obec Hrubý Šúr   

   Ing. Juraj Mačaj, predseda     Ing. Adrián Takács 


