
Darovacia zmluva

uzatvorená podľa ustanovení § 628 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

Darca:
Jozef Haspra

(iďalej len „ Darca “)

a
Obdarovaný: Obec Rakovice
so sídlom: Obecný úrad, 922 08 Rakovice č. 42
v zastúpení: Dušan Daloš - starosta obce
bankové spojenie: VUB a.s. Piešťany
číslo účtu: 14422212/0200
IBAN: SK10 0200 0000 0000 1442 2212
BIC SUBASKBX
IČO: 00312916
D IČ :2020530985

(ďalej len „ Obdarovaný “)

(ďalej aj spola ako „Zmluvné strany“)

I. Preambula

Darca a obdarovaný (ďalej tiež aj ako „Zmluvné strany“) sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy 
v zmysle ustanovení § 628 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov.

II. Predmet zmluvy

1. Darca touto zmluvou bezodplatne daruje Obdarovanému peňažný dar vo výške 4.000,00 € 
(slovom: štyritisíc eur) za účelom použitia týchto finančných prostriedkov na 
financovanie Výstavby detského ihriska v Obci Rakovice (ďalej len dar alebo finančné 
prostriedky), pričom obdarovaný dar prijíma a nadobúda finančné prostriedky ako dar do 
svojho vlastníctva.

2. Darca poukáže darovanú sumu Obdarovanému na bankový účet vedený vo Všeobecnej 
úverovej banke, a.s., IBAN: SK10 0200 0000 1442 2212 a to do 5 dní odo dňa uzavretia 
tejto zmluvy.

III. Osobitné ubezpečenia zmluvných strán

1. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im 
známe žiadne okolnosti, ktoré by túto voľnosť obmedzovali.



2. Obdarovaný berie na vedomie možnosť Darcu domáhať sa vráteniu daru v prípade, že 
predmet daru použije na iný účel, aký je uvedený v tejto zmluve. Darca si môže svoje 
pravo na vrátenie daru uplatniť v 3 ročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa 
ked sa právo mohlo uplatniť po prvý raz.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvne strany podpisom Zmluvy zároveň potvrdzujú, že právny úkon je urobený
v predpísanej forme,^ prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich 
zmluvná volnost nie je ničím obmedzená.

2. Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami
všeobecne zavazných právnych predpisov'.

3. Ak mektore ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia 
ucmnost, nie je tym dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných 
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to práíne 
možne, sa co najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy 
Zmluvne strany tuto otázku brali do úvahy.

4. Zmluva je vyhovená v 2 rovnopisoch, jeden pre Darcu a jeden pre Obdarovaného.

3. Tato Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných
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V Rakoviciach dňa Sfos Jboxo

Darca:
Obdarovaný:

Haspra Obec Rakovice 
Dušan Daloš, starosta obce


