
 

Darovacia zmluva 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. OZ v znení neskorších predpisov 

 
Čl. I.  

Zmluvné strany 
 

1.1 Darca:    
Meno a priezvisko/obchodné meno:     Občianske združenie pre pomoc Obchodnej akadémii v Čadci 
Trvalý pobyt/sídlo:   Ul. 17. novembra 2701, 022 01  Čadca 
IČO:                                37 815 610 
DIČ:                                                                2021702276 
Zapísaný/registrovaný:    Ministerstvo vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-20 537 
                                                                        dňa 14. 11.  2002 
Zastúpený:     Ing. Jitka Konáriková, štatutár OZ 

 /ďalej len darca/ 
 
1.2 Obdarovaný:  

Obchodné meno:    Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu 
Sídlo:      Ul. 17. novembra 2701, 022 01  Čadca 
IČO:     00162043  
DIČ:                                                                2020550433  
Zastúpený:     Ing. Alena Jurgová, štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy 
Zriaďovateľ:                                                    Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
Číslo účtu:     SK5681800000007000482574                                                

  
/ďalej len obdarovaný/ 

 
Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Darca touto zmluvou daruje obdarovanému finančné prostriedky vo výške 100,00 € (slovom jednosto eur) 
a obdarovaný  ich v plnom rozsahu prijíma. 

2.2 Darca sa zaväzuje odovzdať obdarovanému dar podľa Čl. II bodu 2.1 tejto zmluvy bezodkladne po podpise 
tejto zmluvy: 
a/ prevodom na jeho bankový účet uvedený v Čl. I bod 1.2 tejto zmluvy. 

2.3 Darca prehlasuje, že dar vo výške 100,00 € je určený na spolufinancovanie projektu v rámci grantového 
programu odboru školstva a športu ŽSK s názvom „Vráťme šport do škôl„“, názov projektu „Bedminton – hra 
pre všetkých.“ 

 
Čl. III. 

Iné zmluvné dojednania 
 

3.1 Darca prehlasuje, že na darovaných prostriedkoch neviaznu žiadne právne povinnosti. 
 

 
Čl. IV.  

Záverečné ustanovenia 
 

4.1 Zmluva je vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží darca a dve 
vyhotovenia obdarovaný. 

4.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť  dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
4.3 Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka, ako aj ostatných platných právnych predpisov SR. 



 

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju 
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, na znak čoho ju 
oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán vlastnoručne podpísali.   

 
 
 
Čadca 19. 04. 2017                

 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................               ........................................................... 
              za darcu      za obdarovaného  

    


