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Darovacia zmluva 

__________________________________________________________ 

 

Zmluvné strany: 

 

Darca:   AB-SPED s.r.o. 
Sídlo:   Medová 412, 020 61  Lednické Rovne 
Zastúpenie:  Anton Bolega, konateľ 
  
IČO:   36318396 
IČ DPH:  SK2020110499  
DIČ:   2020110499 
Bankové spojenie: SK19 1100 0000 0026 2070 2512 
Zápis v registri:  / Obch. register Okresného súdu v Trenčíne, odd.: sro , vl.č. 12659/R 
  
(ďalej len „Darca“) 
   
 
Obdarovaný:  Obec Lednické Rovne   
Sídlo:         Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne 
Zastúpenie:  Mgr. Marian Horečný, starosta obce 
IČO: 00317462 
IČ DPH: -  
DIČ: 2020615597 
Bankové spojenie: SK26 5600 0000 0029 9632 7001 
 
 
(ďalej len „Obdarovaný“) 
 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)  
 
 
 
uzatvárajú v zmysle § 628 a nasl. zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto darovaciu zmluvu (ďalej len „zmluva“):    

 
 

Článok I. 

 

Darca daruje Obdarovanému za účelom zabezpečenia občerstvenia, hudobných a folklórnych 

vystúpení pre občanov a návštevníkov podujatia MEDŇANSKÉ HODY 2019, ktoré sa konajú 

15.09.2019, peňažnú sumu 500,- EUR (slovom: päťsto eur) a Obdarovaný tento dar s vďakou od 

Darcu prijíma. 

 

 

Článok II. 

 
Darca prevedie darovanú peňažnú sumu 500,- EUR (ďalej len „dar“) na bankový účet Obdarovaného, 

ktorý je uvedený v záhlaví zmluvy najneskôr do 3 dní od podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami. 
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Článok III. 

 
1) Obdarovaný sa zaväzuje, že dar použije len v súlade s účelom, na ktorý bol podľa článku I. tejto 

zmluvy poskytnutý.  
2) Obdarovaný sa zaväzuje, že  preukáže na požiadanie darcu, použitie daru.  
3) V prípade, ak by poskytnutý dar nebol použitý na dohodnutý účel, Obdarovaný je povinný dar 

vrátiť v časti, v ktorej nebol použitý v súlade s touto zmluvou. 
 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  

2) Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať formou očíslovaných písomných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami.  

3) Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, 

konkrétne neupravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky 

v platnom znení.  

4) Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou 

zmluvných strán. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, spor bude predložený príslušnému 

slovenskému súdu. 

5) Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné a/alebo neskôr stratia 

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neúčinných 

ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu 

zmluvy.  

6) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.   

7) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, potvrdzujú, že 

zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

Za Darcu:     Za Obdarovaného:  

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 10.09.2019   Lednických Rovniach, dňa 10.09.2019 

  

 

 

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

                    Anton Bolega             Mgr. Marian Horečný 

  konateľ                       starosta obce  

 

 

 

 


