
DAROVACIA  ZMLUVA 

uzavretá podľa § 628 – 630 Občianskeho zákonníka 

DARCA 

Názov: ____________________________________________________________________________________ 

v zastúpení (meno a funkcia):  __________________________________________________________ 

Sídlo: ____________________________________________________________________________________ 

IČO: ___________________ DIČ:  ___________________ Bankový účet: _______________________ 

 

OBDAROVANÝ 

Názov: Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS 

 v zastúpení: Lukáš Polakovič, prezident 

Sídlo: Bayerova 8, 080 01  Prešov 

IČO: 17075947  DIČ:  2021531556 Bankový účet:  SK53 7500 0000 0040 0844 7171 

 
Článok 1 – Predmet zmluvy 

1. Predmetom darovacej zmluvy je peňažný dar určený na podporu činnosti občianskeho združenia Bratstvo 

pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS v oblastiach: zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora 

vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej kultúry, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana ľudských práv. 

2. Darca týmto bez nároku na majetkovú protihodnotu dobrovoľne prenecháva obdarovanému peňažné 

prostriedky vo výške _______________ EUR, slovom ___________________________________ . 

3. Obdarovaný tento dar s vďakou prijíma. 

 
Článok 2 – Zmluvné podmienky 

1. Darca sa zaväzuje odovzdať peňažný dar do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy bezhotovostne na bankový účet 

obdarovaného č.  SK53 7500 0000 0040 0844 7171  vedený v ČSOB, a. s., alebo poštovou poukážkou alebo 

v hotovosti. Do správy pre prijímateľa uvedie predmet tejto zmluvy. 

2. Obdarovaný sa zaväzuje použiť darované peňažné prostriedky podľa článku 1, bod 1. 

3. Darca má právo byť informovaný o použití darovaných peňažných prostriedkov.  

 
Článok 3 – Vyhlásenie zmluvných strán 

1. Darca vyhlasuje, že darované peňažné prostriedky nepochádzajú z nepoctivých zdrojov alebo z trestnej 

činnosti. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluva je uzavretá vážne na základe 

slobodnej vôle a pravdivých údajov, nie je spísaná v tiesni a ani za inak jednostranne nevýhodných 

podmienok. 

 
Článok 4 – Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a nadobudne účinnosť v deň 

prevzatia predmetu daru obdarovaným.  

2. Táto zmluva sa vyhotovuje sa v dvoch origináloch, po jednom pre každú stranu.  

3. Ostatné práva a povinnosti sa budú spravovať podľa Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyjadrujú súhlas s jej obsahom. 

 

 

V _____________________  dňa ________________ V _____________________  dňa ________________ 

 

 

 

 

___________________________________________          ___________________________________________ 
                            podpis a pečiatka darcu                                                                  podpis a pečiatka obdarovaného                            


