
DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Zmluvné strany: 

~ ✓ 
Darca = .. lPllt,.VM/:TJ,.ľj4J:.~·'-ťt ···iuM·~·ľ-~lf.!J!f .................................... . 

. . Hl;/';, .. if/.f. . l .. 't1-l~ / .... 3/: ..... '1 .......... ,tM ......................................................... . 

Obdarovaný: ,,MAGNÓLIA", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 
Športová 11, 94 7 O 1 Hurbanovo 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu: SK07 8180 0000 0070 0030 6431 

I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytnutie: 
a) finančného daru vo výške ....... ~ .... Euro (slovom ..... ~ ........... ... .. ... ............................... ) 

alebo 1 ;-

~nefinančného daru: .C..J!!.~l:/:-:! .... .ľ?;/P..~ ... !!'!'.-:'.!!.I.Ľ. .~?.(-Ý, ... f !:.~ .. ~t:..~-:1........ k 
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·1'>(};-ér, II. 
Vyplatenie daru 

Darca poukazuje obdarovanému peňažný dar na vyššie uvedené číslo účtu obdarovaného. 
V prípade nefinančného daru postupuje obdarovaný v zmysle platných účtovných predpisov. 

III. 
Všeobecné ustanovenia 

1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

2. Obdarovaný prehlasuje, že poskytnutý dar vďakou prijíma. 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne a svojim 

podpisom potvrdzujú súhlas so znením darovacej zmluvy. 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak 

čoho ju podpisujú. 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke obdarovaného. 
6. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre 

obdarovaného. 

V Hurbanove, dňa : 

.. Jf .. .!.. ..... ~.~!'- / 
Darca 


