Darovacia zmluva
uzatvorená v súlade s ustanovením § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších právnych predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

1. Darca:
Názov/Meno a priezvisko:
IČO/ Dátum narodenia:
Sídlo/ Adresa bydliska:
v mene ktorej koná:

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

(ďalej aj „Darca“)
a
2. Obdarovaný:
Názov:
Sídlo:
IČO:
mene ktorej koná:

SPORT CLUB Senec
Lichnerova 38
36075124
František Gábriš - predseda

(ďalej aj „Obdarovaný“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto darovaciu zmluvu (ďalej aj „Zmluva“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1. Obdarovaný je neziskovou organizáciou poskytujúcou športovú činnosť deťom a mládeži v oblasti
plávania, hádzanej.
Článok II.
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom Zmluvy je bezodplatné prenechanie peňažnej sumy .........,-€ (slovom: ...................
eur) Darcom Obdarovanému.
2.2. Darca týmto daruje Obdarovanému peňažný dar, sumu ........,-€ (slovom: .................................eur).
2.3. Obdarovaný od Darcu peňažný dar vo výške ........,-€ (slovom: ................................... eur)
s vďakou prijíma.
Darca sa dohodol s Obdarovaným, že peňažný dar vo výške ...........,-€ (slovom: ................... eur)
zaplatí Obdarovanému v hotovosti pri podpise Zmluvy / bezhotovostným prevodom na účet
Obdarovaného č. účtu.: SK0811000000002947010710, vedeného v Tatra Banka Bratislava.
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Článok III.
Záverečné ustanovenia
3.1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou bližšie neupravené sa riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3.2. Nadpisy článkov Zmluvy sa uvádzajú len pre lepšiu orientáciu a nepredstavujú jej súčasť a
žiadnym spôsobom neovplyvňujú význam alebo interpretáciu Zmluvy.
3.3. Zmluvné strany sú svojimi prejavmi – tak ako ich učinili v tejto Zmluve – viazané. Právny úkon
ktorejkoľvek zo zmluvných strán učinený po uzavretí Zmluvy, ktorý by bol v rozpore s
ustanoveniami tejto Zmluvy je od počiatku neplatný, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak.
3.4. Zmluvné strany sa zaväzujú že problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri plnení Zmluvy budú riešiť
vecným a otvoreným rokovaním, o ktorom bude vždy spísaný záznam pre potreby oboch strán.
3.5. Ak pri riešení problémov nedôjde k dohode v čase potrebnom pre plynulé plnenie predmetu
Zmluvy, bude vzniknutý spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu.
3.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
3.7. Túto Zmluvu možno meniť len písomne po súhlase oboch zmluvných strán.
3.8. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží každá zmluvná
strana.
3.9. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy pred jej podpisom oboznámili, že
Zmluva sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou a že Zmluvu neuzatvorili
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Senci dňa .............................

Darca:

.............................................................
meno a priezvisko/ názov darcu

Obdarovaný:
SPORT CLUB Senec

.............................................................
štatutár
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