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DAROVACIA ZMLUVA 
(uzavretá v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov) 

 

I.  Zmluvné strany 
 

 
 

Obchodné meno: .................................................................................................................. 

Sídlo:   .................................................................................................................. 

IČO:   ...................................... 

DIČ:     ...................................... 

V zastúpení:  .................................................................................................................. 

Bankové spojenie: .................................................................................................................. 

číslo účtu:   ................................................................. 

Registrácia:  OR Okresného Súdu ......................................... číslo vložky: ....................... 

kontakty:  .........................................  e-mail: ............................................................ 

 

(ďalej len „Darca“) 

 

a 
 

Občianske združenie  ESTHER 

So sídlom:   R. Dilonga 127/2, 920 01 Hlohovec  

IČO:    42 163 129 

DIČ:    2120020925 

V zastúpení: Mgr. Michaela Bistáková – predseda OZ a riaditeľka KD 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a. s.  

číslo účtu:   IBAN SK73 3100 0000 0043 7002 5502  

Registrácia:   Ministerstvo vnútra SR, číslo: VVS/1-900/90-35870    

Kontakty:    +421 940 183 902,   e-mail:estherobcianskezdruzenie@gmail.com 

www.estheroz.sk 

(ďalej len „Obdarovaný“) 

 

II. Predmet a účel zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy  je poskytnutie peňažného daru vo výške .................... Eur,  

(slovom: ................................................................................) za účelom finančného zabezpečenia 

potrieb vyplývajúcich z cieľov občianskeho združenia.  

 

2. Darca poukáže uvedený peňažný dar na účet obdarovaného prevodom na bankový účet uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy do 7 dní odo dňa účinnosti tento zmluvy, alebo zložením sumy v hotovosti do 

pokladnice občianskeho združenia po podpise tejto zmluvy.  

 

III.  Ostatné dohodnuté podmienky 
 

1. Obdarovaný peňažný dar s vďačnosťou prijíma a zaväzuje sa, že darované prostriedky použije 

výhradne  na účel dohodnutý v článku II ods. 1 tejto zmluvy. 

 

2. Darca je oprávnený primeraným spôsobom zverejňovať informáciu o poskytnutých finančných 

prostriedkoch, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 
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IV.  Záverečné ustanovenia 
 

1.  Darovacia zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
 

2. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou výslovne 

neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne 

záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 

3.  Darca a obdarovaný zhodne vyhlasujú, že si túto darovaciu zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že 

bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne 

a zrozumiteľne. 

 

4.  Darovacia zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana prevezme 

po jednom exemplári. 

 

 

 
 

 

 
V Hlohovci dňa .............................    V Hlohovci dňa ............................. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

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

       Darca               Obdarovaný 
 

 


