
 

 

 

DAROVACIA  ZMLUVA  

 č. 28 /2019 
/uzatvorená v zmysle Zákona NR SR č.448/2008 Z. z. o soc. službách § 71 ods.5 a § 628 

a následne Občianskeho zákonníka/ 

 

Darca:            Ondrej Juráška a Mária Jurášková 

                        M. Hattalu 2161 

            026 01  Dolný Kubín 

  

/ďalej tiež „darca“/ 

 

Obdarovaný: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 

IČO: 17060664 

DIČ: 2020562324 

so sídlom ul. M. Hattalu 2161, 026 01 Dolný Kubín 

            zast.: Ing. Tatiana Nesvadbová 

      

/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 

 

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

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

v hodnote 225,00 €, (slovom dvestodvadsaťpäť eur).  Obdarovaný prehlasuje, že dar z bodu 1.1. 

od darcu s vďakou prijíma. 

 

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

 

II.  

Charakter a hodnota predmetu zmluvy 

 

2.1.  Finančný dar  :                                                                                                             0,00 € 

  

2.2.  Vecný dar:      parková lavička Milcoln typ L49                                                         225,00 € 

                                

_____________________________________________________________________________   

                                                                                                                                              225,00 €                                                             

 

 

 



 

 

 

III. 

Záverečné dojednania 

 

3.1. 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. 

  

3.2. 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 ZPS 

a DSS Dolný Kubín, IČO 17060664, pri zverejnení darovacej zmluvy. 

 

3.3. Obdarovaný sa svojím podpisom zaväzuje darovaný materiál používať výlučne len pre 

potreby ZPS a DSS Dolný Kubín. 
  

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

účastník. Obidva rovnopisy majú rovnakú platnosť.  

 

3.5. Platnosť táto zmluva nadobúda dňom jej podpísania. Podpisom tejto zmluvy prechádza na 

obdarovaného vlastníctvo k predmetnému daru. 
 

  

 

V Dolnom Kubíne  04.08.2019 

 

   

 

Ondrej Juráška a Mária Jurášková    Ing. Tatiana Nesvadbová 

M. Hattalu 2161      ZPS a DSS Dolný Kubín 

026 01  Dolný Kubín                                                             M. Hattalu 2161                                                                                                                                                  

                                                                                              026 01 Dolný Kubín 

                                                                                                 

 

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

                         d a r c a                                                                    o b d a r o v a n ý 

 

 

 

Svedkovia: 

Margita Chovancová – vedúca SÚ 

Martina Kováčiková – hospodárka 

 


