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DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi 
 

Darca: 
Názov:        Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch 
Sídlo:        032 23  Kvačany č.82    
Zapísaný:               Okresný súd Žilina, odd.:Dr, vložka č.:189/L  
IČO:                      00195588     
DIČ:         2020427772   
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš   
Číslo účtu IBAN:   SK49 0200 0000 0000 0261 2342     
 
Konajúci prostredníctvom: Ján Florek, predseda predstavenstva  
 
(ďalej len „darca“ v príslušnom tvare) 
 
a 
 
Obdarovaný: 
Názov:        OBEC  KVAČANY   
Sídlo:        Kvačany 100    
IČO:         00315346  
DIČ:                      2020581431        
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš   
Číslo účtu IBAN:  SK5202000000000022728342                          
     
Konajúca prostredníctvom: Jozef Grúň, starosta obce  
    
(ďalej len „obdarovaný“ v príslušnom tvare) 
 

v nasledujúcom znení 
 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom darovacej zmluvy je peňažný dar vo výške 1 000,- Eur, slovom jedentisíc eur a nula 
centov (ďalej len „dar“) prenechaný darcom obdarovanému.  

 
Článok II 

Účel darovania 
 

Darca prenecháva dar obdarovanému na nákup automatického externého defibrilátora (AED), 
ktorý bude umiestnený na budove obecného úradu pre potreby občanov. 
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Článok III 

Vyhlásenia zmluvných strán 
 

1. Darca vyhlasuje, že dar prenecháva obdarovanému dobrovoľne a bezodplatne v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy. 

2. Obdarovaný vyhlasuje, že dar s vďakou prijíma. 
 

Článok IV 
Spôsob prenechania daru 

 
3. Darca prenechá obdarovanému dar bezodkladne po podpise tejto zmluvy bankovým 

prevodom na účet obdarovaného s číslom v tvare IBAN:SK5202000000000022728342                        
pričom darca uvedie ako variabilný symbol svoje IČO.  

 
Článok V 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.  
2. Akákoľvek zmena tejto zmluvy je možná len písomnou formou na základe vzájomnej 

dohody zmluvných strán. 
3. Vo veciach týkajúcich sa tejto zmluvy, ktoré ňou nie sú výslovne upravené, sa použijú 

ustanovenia zákona č. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Po ich podpise obdrží každá zo zmluvných 
strán jedno vyhotovenie. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a 
zmluvné prejavy považujú za dostatočne určité a zrozumiteľné. Ďalej vyhlasujú, že táto 
zmluva nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že bola 
uzavretá slobodne a vážne. 

6. Na znak súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy ju zmluvné strany podpísali.  
 
 
V Kvačanoch, dňa 23.01.2023 
  
 

 
 
 

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

 
 
 

.......................................................................... 
Jozef  G r ú ň, starosta obce 

OBEC  KVAČANY 

Ján  F l o r e k, predseda predstavenstva 

Poľnohospodárske družstvo Liptovské 

Hole so sídlom v Kvačanoch 

 

 


