
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 

uzatvorená podľa § 628 – 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 

        I 

     Zmluvné strany 

 

Darca:   Peter Masarik 

  916 31 Kočovce 

 

( ďalej len „ darca“ ) 

 

Obdarovaný:     Obec Kočovce 

  916 31 Kočovce 280 

  Zastúpený: RNDr. Jozef Ševcech – starosta obce 

  IČO: 00311685 

DIČ: 2021079665 

  Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

  IBAN: SK74 5600 0000 0058 0662 1001 

 

( ďalej len „ obdarovaný“ ) 

 

II 

     Predmet zmluvy 

 

1. Darca sa zaväzuje odovzdať obdarovanému peňažný dar v sume 500 € ( slovom päťsto eur) 

(ďalej len „ dar“ ) a obdarovaný sa zaväzuje dar s vďakou prijať. 

 

2. Darca daruje obdarovanému dar uvedený v bode 1 tohto článku na účel „ Kočovský pamätník 

osobností“. 

3. Darca je oprávnený požadovať od obdarovaného preukázanie použitia daru na účel podľa 

bodu 2 tohto článku. 

 

 

III 



Odovzdanie daru 

1. Na základe dohody zmluvných strán poukáže darca dar bezhotovostným prevodom 

v prospech bankového účtu obdarovaného uvedeného v článku I tejto zmluvy v lehote 7 dní 

odo dňa uzavretie tejto zmluvy. 

2. Záväzok darcu odovzdať dar je splnený poukázaním peňažnej sumy v prospech bankového 

účtu obdarovaného. 

 

IV 

     Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi. 

2. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len formou písomného dodatku, ktorý sa po jeho 

podpise oboma zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

jeden rovnopis. 

5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že 

si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich 

slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, na znak čoho ju podpisujú. 

 

 

 

 

V Kočovciach, dňa  02.12.2016    V Kočovciach, dňa 02.12.2016  

 

 

 

               RNDr. Jozef Ševcech                                                Peter Masarik 

        starosta obce                      

   


