
DAROVACIA ZMLUVA č. 16 /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: Ing. Miroslav Hečko  

 trvale bytom, Istebné 5 

 027 05  Istebné 

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 finančný dar v sume 300,00EUR (slovom tristo eur), ktorý darca poukáže na bankový 

účet SK08 8180 0000 0070 0048 5863 – Dary - Granty  Zariadenia pre seniorov a domova 

sociálnych služieb Dolný Kubín . Obdarovaný prehlasuje, že dar z bodu 1.1. od darcu s vďakou 

prijíma. Finančné prostriedky budú použité na materiálovo – technické vybavenie zariadenia, 

aktivity s prijímateľmi sociálnych služieb a iné, ale vždy súvisiace aktivity so životom 

prijímateľov sociálnych služieb v zariadení. 

 

III. 

 
Charakter a hodnota predmetu zmluvy: 

 
Finančný dar  :                                                                                      300,00 €   

Vecný dar:      

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

Spolu:                             300,00 €    

 



   

 

      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 finančné prostriedky 

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. 

4.5.  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 ZPS a DSS Dolný Kubín, IČO 17060664, pri zverejnení 

darovacej zmluvy. 

 

 

 

 

V Dolnom Kubíne  03. 12. 2018 

 

 

 

 

 

Darca:      Obdarovaný: 

Ing. Miroslav Hečko ZPSaDSS Dolný Kubín

Istebné č. 5 Ing. Nesvadbová Tatiana

027 53 Istebné M. Hattalu 2161

026 01 Dolný Kubín

  
 

 

 

 

Svedkovia: Iveta Rusnáková  - asistent sociálnej práce 

                   Miroslav Šimo  - sociálny pracovník  



 

 

 

 

 

 

 

 


