
DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zmluva“)

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Darca:

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalé bytom:
Štátna príslušnosť:
Stav:
Emailová adresa: 
a manželka:
Meno a priezvisko:
Dátum narodema:
Trvalé bytom:
Štátna príslušnosť:

(ďalej len „Darca“); a

1.2. Obdarovaný:

Názov:
Sídlo:
IČO:
Konajúci prostred.: 
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
(ďalej len „Obdarovaný“)

Tomáš Osuský

občan SR

Erika Osuská

občan SR

Mesto Stupava
Hlavná 24/1, 900 31 Stupava 
00 305 081
Ing. Mgr. art. Roman Maroš, primátor
Príma banka Slovensko a.s.
3320644001/5600
SK14 5600 0000 0033 2064 4001

(Darca a Obdarovaný ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj Zmluvná strana“)

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa v zmysle zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia Zmluvných 
strán a v súlade s dobrými mravmi dohodli na tejto Zmluve a jej obsahu.

2.2. Darca má záujem darovať Obdarovanému peňažné prostriedky, ktoré majú byť použité na verejnoprospešné účely 
a na pomoc a zlepšenie životného prostredia obyvateľov Obdarovaného.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1. Na základe tejto Zmluvy Darca daruje — sľubuje Obdarovanému peňažný dar v sume 2.000,00 € (slovom: dvetisíc 
eur; ďalej len „Dar“) a Obdarovaný Dar od Darcu s vďakou prijíma.

3.2. Darca sa zaväzuje odovzdať Obdarovanému Dar v plnej výške do siedmych (7) pracovných dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy, a to prevodom na bankový účet Obdarovaného uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

3.3. Darca daruje Dar predovšetkým za účelom pomoci Obdarovanému financovať (aspoň čiastočne) nasledovné 
verejnoprospešné aktivity:
3.3.1. nákup školských potrieb na začiatku školského roka 2015/2016 pre sociálne znevýhodnené deti, zoznam 

ktorých zostaví Obdarovaný; a/alebo
3.3.2. financovanie aktivít spojených s údržbou mesta — Obdarovaného, skrášľovaním mesta — Obdarovaného 

a starostlivosd o životné prostredie na území mesta — Obdarovaného (napr. napr. náklady na občerstvenie 
účastníkov brigád na zber odpadu a skrášľovanie mesta).



4. OSOBITNÉ USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do konca roka 2015 bude Obdarovaný Darcu informovať o tom ako 
Obdarovaný naložil s Darom, alebo ak Darca požiada Obdarovaného o informáciu ako Obdarovaný naložil 
s Darom, Obdarovaný v primeranej lehote informuje Darcu o spôsobe a rozsahu použitia Daru. Povinnosť 
Obdarovaného podľa predchádzajúcej vety trvá dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Táto Zmluva sa spravuje právom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené resp. nešpecifikované touto Zmluvou 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory v súvislosti s touto Zmluvou majú právomoc 
rozhodovať súdy Slovenskej republiky.

5.2. Pre prípad, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, resp. niektoré z jej vedľajších ustanovení je alebo sa
v budúcnosti stane z akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť ostatných
ustanovení tejto Zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia bude platiť 
primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného právneho poriadku čo najviac približuje tomu, čo si 
Zmluvné strany pri uzatváraní tejto Zmluvy želali.

5.3. Túto Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť iba dohodou Zmluvných strán v písomnej forme.
5.4. Táto Zmluva je uzavretá a platná dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov.
5.5. Táto Zmluva je uzavretá v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) jej vyhotovenie je určené pre Darcu a jedno 

(1) jej vyhotovenie je určené pre Obdarovaného.
5.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, prejavenej určito 

a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú. Zmluvné strany zároveň 
prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok.
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Erika Osuská


