
Darovacia zmluva č.  
uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. z. 

v znení neskorších predpisov 

 

 

I. 

Účastníci zmluvy 

 

Darca                         Kimberly –Clark, s. r. o.  

IČO:       36092614    

Adresa       Prievozská 37 

          820 04 Bratislava 24 

(ďalej len  „darca“) 

                        

a 

 

Obdarovaný       „MÔJ  DOMOV“,  

Zariadenie sociálnych služieb 

Topoľčany  

Sídlo                                     P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany  

V zastúpení                                                            Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 

IČO       42 118 727 

DIČ       202256723 

Bankové spojenie     Štátna pokladnica 

Číslo účtu - IBAN     SK13 8180 0000 0070 0032 4656 

 

Zapísaný v Registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01  Nitra, Reg. číslo: 150 

 

(ďalej  len  „obdarovaný“) 

 

II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je občerstvenie v stolnotenisovej hale pre hostí.  

2. Darca týmto daruje dar v hodnote 144,– € (slovom jednostoštyridsaťštyri eur) 

obdarovanému. 

3. Obdarovaný dar prijíma do svojho výlučného vlastníctva. 

 

III. 

Vyhlásenia 

 

1. Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom daru. 

2. Obdarovaný vyhlasuje, že si dar riadne prezrel a oboznámil sa so stavom daru pred  

    uzavretím tejto zmluvy. 

 

IV. 

Účel použitia daru 

 

1. Obdarovaný použije dar špecifikovaný v čl. II. pre skvalitnenie poskytovaných sociálnych  

     služieb poberateľom sociálnych služieb v zariadení. 

 

  

 

 



V. 

Odovzdanie daru 

 

1. Darca je povinný odovzdať dar obdarovanému najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy. 

2. Odovzdanie a prevzatie daru potvrdzujú zmluvné strany svojim podpisom na tejto zmluve. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.  

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán. Zmeny 

a doplnky sa vykonávajú na základe písomných dodatkov k zmluve. 

3. Darca podpísaním tejto zmluvy v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, 

udeľuje obdarovanému súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zákonnom 

rozsahu. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

jedno vyhotovenie zmluvy. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé 

k uzavretiu tejto zmluvy. Pred podpisom tejto zmluvy si ju riadne prečítali, obsahu 

porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Topoľčanoch, dňa 28. 12. 2018                    V Topoľčanoch, dňa  28.12.2018 

 

 

 

 

 

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

               darca                                                                              obdarovaný 

 


