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DAROVACIA ZMLUVA  

NA POSKYTNUTIE VECNÉHO DARU 

uzatvorená podľa § 628 až 630 Občianskeho zákonníka 
(Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Darca: 

Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

a 

Obdarovaný: 

Názov:   Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. 
Sídlo:   Hálkova 2953/11, 831 03 Bratislava – Nové Mesto 
Zastúpený:  PhDr. Erikou Tichou, PhD. – riaditeľkou a štatutárnou zástupkyňou 
Bankové spojenie: Tatra banka , a. s. 
Číslo účtu:  IBAN SK11 1100 0000 0029 4346 4918 
IČO:   45744688 
DIČ:   2024177903 

uzavreli v tento deň v súlade s ustanovením § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení túto 
darovaciu zmluvu 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Darca sa touto darovacou zmluvou zaväzuje bezodplatne poskytnúť obdarovanému tento vecný dar 
(ďalej len „dar“).............................................................................. za podmienok ustanovených 
v ďalšom texte tejto darovacej zmluvy. 

2.2 Obdarovaný poskytnutý dar na základe tejto darovacej zmluvy s vďakou prijíma. 

2.3 Obdarovaný použije dar na tento účel:........................................................................ 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Darca prehlasuje, že na uvedenom dare v bode 2.1 Článku 1 tejto zmluvy neviaznu iné právne 
povinnosti. 

3.2 Darca sa zaväzuje darovať dar priamo obdarovanému v deň podpisu darovacej zmluvy alebo do 14 
dní po podpise darovacej zmluvy obomi zmluvnými stranami. 
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3.3 Obdarovaný nadobudne k darovanému daru vlastníctvo v deň, kedy bude tento dar odovzdaný 
obdarovanému. 

3.4 Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak poskytnutý dar nebude použitý za účelom uvedeným 
v bode 2.3 Článku II. tejto zmluvy. 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

4.1 Akékoľvek zmeny tejto darovacej zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného obomi 
zmluvnými stranami. 

4.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatných predpisov a noriem platných v Slovenskej republike. 

4.3 Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým 
dohodou. 

4.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami. 

4.5 Darovacia zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo 
zmluvných strán prevezme jedno vyhotovenie. 

4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si darovaciu zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na 
dôkaz čoho zástupcovia zmluvných strán súhlasia s celým jej obsahom, ktorý vyjadrujú svojim 
podpisom, prípadne i odtlačkom pečiatky. 

 

Darca:       Obdarovaný: 

V ...................................., dňa ................................ V ......................................, dňa ................................ 

..................................................................... ...................................................................... 
DARCA OBDAROVANÝ 

 

 


