
DAROVACIA ZMLUVA č. 02/2021 – finančný dar (ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: 

 

Zmluvné strany 

Darca 

Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Základnej škole Ul. pohraničná 9 Komárno 

Sídlo:   Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno 

IČO:   173196170265 

V zastúpení:  Róbert Benes, predseda RZ  

IBAN:   SK87 0900 0000 0000 2639 1943 

SWIFT:  GIBASKBX 

(ďalej spolu len „darca“) 

a 

Obdarovaný 

Obchodné meno: Základná škola Ul. pohraničná 9 Komárno 

Sídlo:   Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno 

V zastúpení:  Mgr. Slavomír Ďurčo, riaditeľ  

IČO:   37861221 

IBAN:   SK63 5200 0000 0000 1019 7599 

SWIFT:  OTPVSKBX 

(ďalej len „obdarovaný“ a spolu s darcami ďalej len „zmluvné strany“) 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto darovacej zmluvy: 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy je darovanie finančných prostriedkov vo výške 2499,92 € slovom 

dvetisícštyristodeväťdesiatdeväť eur deväťdesiatdva centov (ďalej len „Dar“) zo strany Darcu 

Obdarovanému. 

2. Obdarovaný sa zaväzuje využiť Dar na dofinancovanie projektu s názvom „Asistenti učiteľa 

pre žiakov so ŠVVP“, 312011H314.  

 

 

Článok 2 

Darovanie 

1. Darca týmto daruje Dar Obdarovanému. Obdarovaný tento dar prijíma. 

2. Darca poskytne Dar bezhotovostným prevodom na účet Obdarovanému uvedený v záhlaví 

tejto Zmluvy do 5 pracovných dní odo dňa podpísania Zmluvy. 

 

 

Článok 3 

Právne záruky 

Darca sa zaručuje, že: 

a) je oprávnený s predmetom zmluvy plne disponovať,  

b) darovaný predmet nie je nijako ovplyvnený žiadnou dohodou s treťou stranou. 

  



Článok 4 

Nadobudnutie vlastníctva 

Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sa majiteľom darovaných 

predmetov stáva Obdarovaný.  

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Účastníci podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že  

– sú spôsobilí na právne úkony, 

– zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, 

– zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, 

– sú oprávnení s predmetom/-mi zmluvy disponovať bez obmedzenia,  

– právny úkon je urobený v predpísanej forme,  

– prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné, 

– ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že 

– si zmluvu pozorne prečítali,  

– jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne 

podpisujú. 

3. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Jedno (1) 

vyhotovenie zmluvy obdrží darca a jedno (1) vyhotovenie obdrží obdarovaný. 

 

 

 

V Komárne dňa 04.11.2021     V Komárne dňa 04.11.2021 

  

 

 

 

 

 

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

darca                                obdarovaný 

 


