
         DAROVACIA ZMLUVA č. 7/2018 

/ 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: Jozef Jaššo 

                                                           M.Hattalu 2160 

                                                           026 01 Dolný Kubín 

                                                            

   

 

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

     026 01 Dolný Kubín     

IČO:     17060664 

DIČ:     2020562324 

 

Štatutárny zástupca:  Ing. Tatiana Nesvadbová 

                riaditeľka 

 

II. 
 

Predmet zmluvy: 

 
1.1. Darca v snahe prispieť k materiálovému vybaveniu Zariadenia pre seniorov a domovu 

sociálnych služieb  Dolný Kubín, daruje obdarovanému do výlučného vlastníctva vecný dar 

v hodnote 345 €, / tristoštyridsaťpäť  eur/.  Obdarovaný prehlasuje, že dar z bodu 1.1. od darcov 

s vďakou prijíma. 

1.2. Darca dar z bodu 1.1. odovzdal obdarovanému pri podpise tejto zmluvy. 

  

 

 

III. 
Charakter a hodnota predmetu zmluvy: 

 
Finančný dar  :                                                                                                  0,00 € 

  

Vecný dar:    kancelárska stolička SKODSBORG čierna                                          100 € 

                       kancelárska masívna stolička čierna                                                     180 € 

                       vysokotlakový čistič na domáce práce Kärcher                                     50  € 

                       mop - 2ks       (7,5€  x 2 ks )                                                                  15  € 

                       ____________________________________________________________                                                                                                 

                                                                                                                                      345 € 

                        



 

   

IV. 
 

     Ďalšie dojednania: 

 
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 daru. 

4.2. Obdarovaný sa svojím podpisom zaväzuje darovaný  materiál 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 rovnopisoch , z ktorých má každý 

platnosť originálu. Jeden rovnopis obdrží  obdarovaný a jeden rovnopis darca. 

4.5.  Darca súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, 

priezvisko, adresa, hodnota daru v zmysle ustanovení zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov. 

 

 

 

 

V Dolnom Kubíne  4.6.2018 

 

  

 

Darca:      Obdarovaný: 

 

      

JOZEF JAŠŠO              Ing. Tatiana Nesvadbová 
M. Hattalu 2160                                             ZPS a DSS Dolný Kubín      

026 01 Dolný Kubín               M. Hattalu 2161 

                                      026 01 Dolný Kubín 

      
 

 

 

 

 

                                                        

 

Svedkovia: 

 

Mgr. Ranostajová Ivana – asistent sociálnej práce 

Kováčiková Martina  – hospodárka 

 

 

 

 



 

 

 

 

         
 

 

 

 


