
Darovacia zmluva 
uzatvorená podfa § 626 a násl. Obtianskeho zákonnJka 

medzi zmJuvnymi stranami: 

1.1 

a 

1.2 

Darca: 
Názov: 
so sidiom: 
Zastúpeny: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
tislo účtu : 
(dalej len "darca") 

Obdarovaný: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpeny: 
IČO : 
Bankové spojenie: 
tislo účtu : 
(dalej len .obdarovanť) 

EUROTECH Martin s .r.o. 
Valča 64 
Ing. Ľubošom Sandorom 
44055668 

Mesto Krásno nad Kysucou 
U11 . Mája 1255 
Ing. Jozef Grapa 
00314072 

za nasledovnych podmienok: 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru zo strany Darcu pre Obdarovaného vo 
vyške 200,- € (slovom: dvesto Eur) na zabezpečenie a realizáciu športového podujatia 
.Krasr'lanská desiatka·. 

Čl . II 
Odovzdanie daru 

1. Darca sa zavazuje previes!' Dar bezhotovostnym prevodom na bankovy účet Obdarovaného 
uvedeny v záhlavl tejto zmluvy do 3 dni odo dfla podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi 
stranami. 

Čl. III 
Použitie daru 

1. Obdarovany tieto finančného prostriedky prijima a zavazuje sa použit' ich vy lučne v súlade 
s článkom I. tejto zmluvy. 

2. Obdarovany sa zavazuje , že poskytne Darcovi na jeho požiadan ie doklady o použiti 
finančnych prostriedkov, ktoré sú predmetom daru. 

3. Darca má nárok na vrátenie celého Daru ak Obdarovany použije Dar alebo jeho čas!' na iny 
účel než je uved eny v tomto Cr. I. 



Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnost' dr'lom jej podpísania obidvoma zmluvnymi stranami 
a účinnosť zverejnenlm na internetovej stránke Obdarovaného. 

2. Obe zmluvné strany zhodne vyhlasujú , že si túto darovaciu zmluvu pred jej podpisom prečítali , 

jednotlivým ustanoveniam porozumeli a proti jej obsahu nemajú žiadne námietky. Ďalej 
prehlasujú . že zmluva vyjadruje ich skutočne danú, slobodnú, vážnu , zrozumiternú a určitú 
voru, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak svojho 
súhlasu so znením tejto zmluvy zmluvné strany pripíjajú podpisy zástupcov riadne 
oprávnených konať v mene zmluvných strán. 

3. V~etky neskoršie obojstranné dohody, vzťahujúce sa k tejto zmluve, musia byť urobené 
písomnou formou , potvrdené zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddelitefnú súčasť tejto 

zmluvy . 

4. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi dojednaniami jeho účastníkov . 

5. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov. 

6. Zmluva je vyhotovená 
Obdarovaného. 

~ .t; .·h 
Vo Valči, dňa ........................ . 

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

Darca 

v 2 exemplároch, z ktorých jeden Je pre Darcu a jeden pre 

i J) 47 
V Krásne nad Kysucou , dňa ............ : ............ . 

MESTO 
KRAsNO ~An Kl.\1 rOl 

Obdarovaný 
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