
DAROVACIA ZMLUVA č. 15 /2018 

/ v zmysle Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o soc. službách § 71 ods. 5 

a  § 628 a nasledov. Občianskeho zákonníka / 

 

I. 
 

Zmluvné strany: 

 

Darca: PhDr. Ján Beňuš  

                                                           Na Hradách 174/11 
  

 026 01 Bziny 

IČO:         

DIČ:                 

Obdarovaný:  Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 
     M. Hattalu 2161 

     026 01 Dolný Kubín 

      

IČO:     17060664 

DIČ:     2020562324 

 

v zastúpení: Ing. Tatiana Nesvadbová, riaditeľ na základe poverenia 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu: 7000485863, IBAN: SK08 8180 0000 0070 0048 5863 

 

 uzatvorili túto zmluvu 

 

II. 
 

Predmet zmluvy: 

 
1.1. Darca v snahe prispieť k zvýšeniu kvality života  prijímateľov sociálnych služieb v Zariadení pre 

seniorov a domove sociálnych služieb  Dolný Kubín, daruje obdarovanému do výlučného 

vlastníctva hmotný dar v sume 64,00EUR (slovom šesťdesiatštyri eur), ktorý darca  použil na 

nákup potravín na projekt „ Seniori učia variť profesionálne vnúčatá „.  Tiež daruje 78 ks zubných 

kefiek / 1 ks 22, 79 € /, 89 ks zubných pást / 1 ks 2,99 €  / a 37 ks reflexných pások / 1 ks 1,80 € /, 

v celkovej finančnej hodnote 550,33 €. Obdarovaný prehlasuje, že tento dar  od darcu s vďakou 

prijíma. Získaný dar obdarovaný použije   na aktivity s prijímateľmi sociálnych služieb a iné, ale 

vždy súvisiace aktivity so životom prijímateľov sociálnych služieb v zariadení. 

 

III. 

 
Charakter a hodnota predmetu zmluvy: 

 
  

Vecný dar:                                                                                              614,33€  

  ------------------------------------------------------------------------------  

Spolu:                             614,33 €    



 

   

 

      IV. 
 

     Ďalšie ujednania: 

 
4.1. Účastníci tejto zmluvy berú na vedomie, že zmluva nadobudne platnosť 

a účinnosť dňom jej podpisu. Podpisom tejto zmluvy predchádza na obdarovaného vlastníctvo 

k predmetnému finančného daru. 

4.2. Obdarovaný sa svojim podpisom zaväzuje darované predmety používať výlučne 

len pre  potreby ZPS a DSS Dolný Kubín . 

4.3. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že zmluvu si pred jej podpisom prečítali, táto 

zmluva sa zhoduje so slobodne a vážne prejavenou vôľou, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, a preto ju na znak súhlasu podpísali. 

4.4. Darovacia zmluva je podpísaná v dvoch rukopisoch, z ktorých má každý platnosť 

originálu. Jeden rovnopis obdrží  obdarovaný a jeden rovnopis darca. 

 

 

 

 

 

 

V Dolnom Kubíne  23.10. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darca:      Obdarovaný: 

PhDr. Ján Beňuš                                             ZPS a DSS Dolný Kubín 

026 01 Bziny                                                  zastúpený Ing. T. Nesvadbová 

                                                                       riaditeľka 

 

 

 

 

 

Svedkovia: Mgr. Jana Špavorová 

                   PhDr. Dušan Vlkolinský 

 

 

 

 

 

 

 



 


