
Darovacia zmluva 
uzatvorená na základe § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

 
uzatvorená medzi 

 
 

Nadácia Spoločne pre región 
so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina 
IČO: 37900706  
DIČ: 2021704289 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
Číslo účtu: SK67 1100 000000 2620864511 
zastúpená : Monika Kontšeková, správca nadácie 
zapísaná v registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  
pod číslom 203/Na-2002/693 
( ďalej ako „Darca“ ) 
 
a 
 
Obec  Kvačany 
so sídlom: Kvačany 100, 032 23  Liptovská Sielnica 
IČO: 00315 346 
DIČ: 2020581431 
Bankové spojenie:  VÚB. a.s. 
Číslo účtu: SK52 0200 000000 0022728342 
Zastúpená:  Jozef Grúň, starosta obce 
 ( ďalej ako „Obdarovaný“ ) 
 

uzatvorili túto darovaciu zmluvu 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Darca bezplatne a dobrovoľne daruje sumu vo výške  523,97 €  (slovom: päťstodvadsaťtri eur , 

deväťdesiatsedem centov) (ďalej ako „dar“) obdarovanému Obci Kvačany a obdarovaný 
následne odovzdá tento dar Materskej škole so sídlom Kvačany 232, 032 23 Liptovská Sielnica, 
IČO: 00315346, DIČ: 2020581431 pre nasledovný účel : podpora a rozvoj telesnej kultúry 
a podpora vzdelávania. 

2. Obdarovaný dar prijíma. 
3. Obdarovaný je povinný odovzdať vyzbieranú čiastku z 2% z daní z príjmu v plnej výške Materskej 

škole so sídlom Kvačany 232, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO: 00315346, DIČ: 2020581431. 
4. Darca poskytuje dar na konkrétny účel, a to pre potreby uvedené v Článku I. Predmet zmluvy 

v bode 1.  
5. Obdarovaný sa zaväzuje  použiť 100% platieb poukázaných od darcu výlučne na predmet 

činnosti v zmysle ustanovenia §50 ods. 5 písm. b) a e) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov, t.j. na podporu a rozvoj telesnej kultúry a podporu vzdelávania. Za 
porušenie tohto záväzku zodpovedá výlučne Obdarovaný, a to voči darcovi, ako aj voči tretím 
osobám resp. v prípade zodpovednosti uplatnenej voči Darcovi, je darca oprávnený uplatniť si 
rovnakú zodpovednosť  voči Obdarovanému. 

6. Obdarovaný je povinný Darcovi preukázať a zdokladovať, že peňažné prostriedky použil na 
určený účel. Vecné použitie peňažných prostriedkov je obdarovaný povinný preukázať 
účtovnými dokladmi najneskôr do 31.12.2023. 



 
Čl. II. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 
 

1. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k daru prevzatím daru od Darcu najneskôr však do 
30.12.2022, pričom podmienkou pre poskytnutie daru je prijatie peňažnej sumy od Daňového 
úradu v zmysle Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi darcom a obdarovaným. 

 
Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením 
ju slobodne, vážne, dobrovoľne, bez skutkového a právneho omylu podpísali. 

3. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jeden pre Darcu a jeden pre 
Obdarovaného. 

 
 
 

V Žiline, dňa  7.12.2022 
 
 
 
 
 
 
         ...........................................                                                                  ......................................... 
                          darca                                              obdarovaný 
      Nadácia Spoločne pre región                                           Obec Kvačany 
      Monika Kontšeková, správca                                                 Jozef Grúň, starosta 
         
 
 
 
 
 


