
 

DAROVACIA  ZMLUVA 

č. 10/2018 

(uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka  a zák. č. 448/2008 Z. z. o soc. službách) 

 

1. Darca:   

 

prijímatelia sociálnej služby (ďalej tiež „PSS“) z bloku A a  bloku B na celoročnom pobyte v ZPS 

a DSS Dolný Kubín, M. Hattalu 2161 a príbuzní klientov žijúcich v zariadení  

(ďalej tiež „darca“) 

 

2. Obdarovaný: 

 

2. 1. samospráva bloku A, pri ZPS a  DSS Dolný Kubín, M. Hattalu 2161 

        zastúpená predsedom samosprávy Mgr. Oľgou Škrabákovou  

 

2. 2. samospráva bloku A, pri ZPS a  DSS Dolný Kubín, M. Hattalu 2161 

        zastúpená predsedom samosprávy p. Helenou Ruttkayovou 

(ďalej tiež „obdarovaný) 

 

uzatvárajú dnešného dňa  túto 

d a r o v a c i u    z m l u v u 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie:  

 

1.1.peňažného daru vo výške     865,59 €, slovom:  osemstošesťdesiatpäť eur a 59 centov darcom     

      obdarovanému pre fond obyvateľov v bloku A,  

1.2. peňažného daru vo výške    245,20 €, slovom:  dvestoštyridsaťpäť eur a 20 centov darcom  

       obdarovanému pre fond obyvateľov v bloku B.  

2. My, darcovia darujeme obdarovanému, do fondu obyvateľov peňažný  dar. Tento dar poukazujeme 

dnešný deň, t. j. 15. júna 2018 v hotovosti pod číslami pokladničných dokladov fondov takto:  

- do Fondu obyvateľov bloku A, zapísané v pokladničnej knihe  pod č. P-6,7,8/2018 (príloha 1),  

- do Fondu obyvateľov bloku B, zapísané v pokladničnej knihe pod č. P-6,7/2018 (príloha 2).   

 

II. 

Účel poskytnutia daru 

 

1. Dar poskytujú darcovia  z vďaky za starostlivosť a účelom je pomôcť obdarovanému pri 

zabezpečovaní spestrenia voľného času seniorov, ktorým ZPS a DSS vytvorilo „nový domov“. 

 

2. Dar poskytli na spolufinancovanie voľno časových podujatí, najmä 5. ročníka súťaže seniorov 

o pohár riaditeľky zariadenia. Z fondu budú počas roka financované  ďalšie akcie poriadané pre PSS , 

na základe mesačného plánu, ako  drobné nákupy materiálov, papiera, textilu, surovín na   súťaže, 

hry, kvízy, prednášky, besedy, tvorivé popoludnia seniorov s deťmi, ale aj  kulinoterapiu. drobné 

práce v exteriéri pri skrášľovaní a humanizácii prostredia „nového domova“.  Z prostriedkov fondu 

zabezpečíme drobné vecné odmeny pre spolupracujúce školy pre vyslané deti v rámci projektov. 

Ďalej si uctíme návštevy folklórnych súborov seniorov, mládeže, dobrovoľníkov  zo spriatelených 

zariadení z regiónu, ale aj zahraničia,  malé občerstvenie nápoje, ovocie, sladkosti, hračka, suvenír 

ako pamiatka na stretnutie s PSS  nášho zariadenia na celoročnom pobyte v ZPS a DSS.        

        



 

III. 

Záverečné dojednania 

 

 

1. Obdarovaný aj darca zhodne vyhlasujú, každý za seba, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne 

prečítali, že ju uzatvárajú po vzájomnom prejednaní jej obsahu podľa práva a slobodnej vôle, určite, 

vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými  

podpismi. 

  

2. Darca aj obdarovaný sú si vedomí skutočnosti, že pri administratívnom spracúvaní obsahu tejto 

zmluvy sa v nevyhnutnom rozsahu budú s ňou oboznamovať aj zamestnanci obdarovaného, prípadne 

jeho kontrolné orgány a pre prípad, že k takémuto oboznámeniu dôjde, s ním darca bez akýchkoľvek 

výhrad súhlasí. Darca týmto udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, uvedených 

v darovacej zmluve, podľa zákona č. 18/ 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a Rady Európy EÚ 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  pre samosprávu fondu obyvateľov pri  ZPS a DSS 

Dolný Kubín. 

  

3. Táto zmluva, sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých  po jednom si ponechá každý jej účastník. 

Obidva rovnopisy majú rovnakú platnosť.  

 

4. Platnosť táto zmluva nadobúda dňom jej podpísania, účinnosť vložením peňažnej sumy do pokladne 

fondu obyvateľov v bloku A a v bloku B. Pokladničnú hotovosť, všetky príjmy a výdaje  pre 

samosprávy bloku A a bloku B, vedú pracovníčky sociálneho úseku. 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 22. júna 2018 

 

 

darca:                                                                                    obdarovaný: 

 

obyvatelia bloku A a príbuzní                                           samospráva  bloku A 

príloha č. 3 prezenčná listina s podpismi                            zastúpený predsedom samosprávy bloku A, 

Mgr. Oľgou Škrabákovou 

podpis: ……………………………………. 

 

obyvatelia bloku B a príbuzní                                           samospráva bloku B 

príloha č. 4 prezenčná listina s podpismi                            zastúpený predsedom samosprávy bloku B, 

p. Helenou Ruttkayovou 

podpis: ……………………………………. 

 

 

 

svedkovia: 

 

Mgr. Ivana Ranostajová 

podpis: ........................... 

 

 

p. Iveta Rusnáková 

podpis: ............................. 


