
 

 

DAROVACIA  ZMLUVA  

 č. 6/2022 
/uzatvorená v zmysle Zákona NR SR č.448/2008 Z. z. o soc. službách § 71 ods.5 a § 628 

a následne Občianskeho zákonníka/ 

 

Darca             Bc. Ján Lavrík 

                        Martina Hattalu 2050/22 

                        026 01  Dolný Kubín 

 

 

Obdarovaný: Centrum sociálnych služieb Brezovec 

so sídlom ul. Martina Hattalu 2161/3, 026 01 Dolný Kubín 

IČO: 17060664 

DIČ: 2020562324 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

                       Číslo účtu vo formáte IBAN: SK12 8180 0000 0070 0048 5791    

Sponzorský účet: SK08 8180 0000 0070 0048 5863 

            zast.: PhDr. Soňa Miháliková -  riaditeľka  

     /ďalej len „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 materiálno technickému  vybaveniu Centra sociálnych služieb 

Brezovec (ďalej len „CSS Brezovec“), daruje obdarovanému materiálno technické 

zariadenie – počítač HP EliteDesk 800 G2 DM  v počte 1 ks v sume 287,00€.  

 

1.2. Obdarovaný prehlasuje, že dar  od darcu s vďakou prijíma.  

 

1.3. Materiálno technické zariadenie   bude použité podľa potrieb v zariadení CSS Brezovec. 

 

  

 

II.  

Charakter a hodnota predmetu zmluvy 

 

2.1 Dar poskytuje darca za účelom pomôcť obdarovanému pri zabezpečovaní jeho ďalšej 

činnosti tak, aby mohol svoju činnosť vykonávať v prospech seniorov, ktorí žijú v tomto 

zariadení, v čo možno najvyššej kvalite. 

 

2.2. Dar - materiálno technické zariadenie  bude použité podľa potrieb v zariadení CSS 

Brezovec 
 



 

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 CSS Brezovec, IČO 17060664, pri zverejnení darovacej zmluvy. 

 

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

potreby CSS Brezovec. 
  

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  17.02.2022 

 

   

 

Bc. Ján Lavrík      PhDr. Soňa Miháliková 

Martina Hattalu 2050/22     CSS Brezovec 

026 01  Dolný Kubín      Martina Hattalu 2161/3 

        026 01 Dolný Kubín 

                                                                                                                                                                                                   
                                                                                               

                                                                                                 

 

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

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

 

 

 

Svedkovia: 

Bc. Jana Smolková – ekonómka      .................................... 

 

Martina Kováčiková – hospodárka     .................................... 

 

 


