
Darovacia zmluva č. 15/KP/2019 
 

uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými 

stranami: 

 

 

1. DARCA 

 

Obchodné meno:  PreVaK, s. r. o. 

Sídlo: Púchovská 8 

831 06 Bratislava  

Zastúpený:   Mgr. Peter Škriečka 

    konateľ spoločnosti 

IČO:    35915749  

  

(ďalej len „darca“) 

 

 

2. OBDAROVANÝ 

 

Obchodné meno:  Mesto Stará Turá 

Sídlo:    SNP 1/2 

    Stará Turá, 916 01 

Zastúpený:   PharmDr. Leopold Barszcz 

    primátor mesta 

IČO:     312002 

DIČ:     2020381990 

 

  (ďalej len „obdarovaný“) 

 

takto: 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 300€ slovom tristo eur od darcu 

pre obdarovaného. Peňažný dar je pre obdarovaného účelovo viazaný na použitie na 

zabezpečenie podujatia, a to Deň detí a cesta rozprávkovým lesom na Dubníku v meste 

Stará Turá v roku 2019. 

 

 

 

Článok II. 

Vyplatenie daru 

1. Darca poukáže obdarovanému finančnú sumu 300€, prevodom na bankový účet číslo: 

SK6702000000000020622202, vedený vo VÚB Stará Turá  do 31.5.2019.  

2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma.  

 

  

 



Článok III. 

Všeobecné ustanovenia  

1. V prípade ak obdarovaný použije dotáciu na iný účel ako bolo dohodnuté v zmluve, zaväzuje 

sa, že dotáciu bezodkladne vráti na bankový účet darcu.  

2. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju 

podpisujú. d 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná 

voľnosť nebola obmedzená. 

5. Obdarovaný sa zaväzuje, že po výzve darcu preukáže jeho finančné vyúčtovanie. 

6. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, jeden pre darcu a tri pre 

obdarovaného. 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po 

jej zverejnení vo Verejnom registri odberateľských vzťahov na internetovej stránke mesta 

Stará Turá.  

 

V Starej Turej, dňa 20.5.2019 

 

 

 

Za obdarovaného:       Za darcu: 

 

 

 

 

 

 

 

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

PharmDr. Leopold Barszcz                 Mgr. Peter Škriečka 

      primátor mesta                  konateľ spoločnosti 


