
DAROVACIA  ZMLUVA 
uzavretá v zmysle ustanovenia § 628 a nasl.  

Občianskeho zákonníka  
 
 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
 

SPOLOČNOSŤ:  HARTMANN-RICO spol. s r.o. 
Sídlo:   Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
IČO:   31351361 
IČ DPH:   SK2020300073 
Zastúpenie:  Ing. Tomáš Groh, konateľ 
   Ing. Marek Třeška, konateľ 

MVDr. Ondrej Gutyan, prokurista  
Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka  

č.5144/B 
IBAN:   SK50 1111 0000 0010 0227 8000 
BIC - SWIFT:  UNCRSKBX 
 
(v ďalšom ako „Darca“) 

 
a 
 
SPOLOČNOSŤ: „MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany    
Sídlo:   P. O. Hviezdoslava 66, 955 01  Topoľčany     
IČO:   42118727     
DIČ:   2022567723  
Zastúpenie:  Ing. Viera Bútorová  
 
(v ďalšom ako „Obdarovaný“) 
 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

(1) Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie účelového daru špecifikovaného v odseku (2) tohto Článku I. 
zo strany Darcu v prospech Obdarovaného. 

(2) Darom sa v zmysle tejto zmluvy rozumie materiál pre sociálnu prácu s prijímateľmi sociálnej služby 
a výzdoba zariadenia v  celkovej hodnote 183,20 EUR slovom: stoosemdesiattri eur dvadsať centov 
(ďalej len “dar”). 

(3) Darca touto zmluvou bezodplatne prenecháva dar Obdarovanému a Obdarovaný dar od Darcu v celosti 
prijíma. 

 
 

Článok II. 
Účel darovania 

 
(1) Darca prenecháva Obdarovanému dar na účely zlepšenia kvality poskytovania sociálnych služieb. 
(2) Obdarovaný sa zaväzuje, že dar použije výhradne a iba na účel darovania vymedzený     v odseku (1) 

tohto Článku II. 
 
 
 



Článok III. 
Ostatné dojednania 

 
(1) Darca vyhlasuje že dar je podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia plne použiteľný na účel 

vymedzený v Článku II. ods. (2) tejto zmluvy. 
(2) Ak Obdarovaný použije dar na iný účel než je uvedený v Článku II. ods. (2) tejto zmluvy je Darca 

oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia Darcu od zmluvy je Obdarovaný povinný 
dar Darcovi bezodkladne vrátiť, a ak to nebude možné z dôvodu spotrebovania daru je povinný uhradiť 
na požiadanie Darcovi hodnotu daru v peniazoch. 

(3) Obdarovaný súhlasí so zverejnením údajov o predmete zmluvy vrátane hodnoty daru, účelu darovania 
a údajov o ňom samotnom.  

(4) Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že poskytnutie vyššie uvedeného daru na základe tejto zmluvy nie 
je priamo spojené s dohodou o tom, že Obdarovaný bude nakupovať, prenajímať, odporúčať,   
predpisovať, používať, dodávať alebo nakupovať výrobky a služby Darcu, a že neslúžia ako odmena      
za predchádzajúce nákupy, používanie, objednávky, odporučenia alebo referencie. 
 

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
(2) Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
(3) Akékoľvek dodatky a zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme, po ich odsúhlasení a 

podpísaní oboma zmluvnými stranami. 
(4) Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, konkrétne Občianskym zákonníkom 

(zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). 
(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená, a že táto 

zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle a na znak toho ju 
po prečítaní podpisujú. 

(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom. 
 
 

V Brne,  dňa 10. 11. 2020 
 
 
    
          .............................................                                      ........................................... 
        HARTMANN - RICO spol. s r.o.                 Ing. Viera Bútorová     

konateľ                riaditeľka ZSS „Môj Domov“ Topoľčany        
 
 
 
       ……………………………… 
        HARTMANN - RICO spol. s r.o. 

MVDr. Ondrej Gutyan 
Prokurista  

 
 


