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DAROVACIA  ZMLUVA 
 
 

uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito 
zmluvnými stranami: 

 
1)  Obecný športový klub Nededza 
      Hlavná 1/1 
      013 02 Nededza 
      IČO: 17066522 
      DIČ: 2021741216 
      č. účtu: SK82 0900 0000 0000 7651 1448 
      zastúpený: p. Ľudovít Ďuríček - predseda 
  
(ďalej len „darca“) 
 

a 
 

2)  Obec Nededza 
     Hlavná 1/1 
     013 02 Nededza 
     IČO: 00321516  
     DIČ: 2020677582 
     č. účtu: SK87 5600 0000 0056 0474 0002 
     zastúpená: PhDr. Peter Vajda – starosta obce 
 
(ďalej len „obdarovaný“) 
  
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1) Predmetom tejto zmluvy je upraviť práva a povinnosti darcu pri poskytnutí peňažného daru  

obdarovanému, ako aj práva a povinnosti obdarovaného v súvislosti s prijatím a použitím 
daru. 

 
Čl. II 

Predmet daru 
 

1) Predmetom daru podľa tejto zmluvy sú finančné prostriedky vo výške 15 000 EUR (slovom 
päťnásťtisíc eur). 

2) Darca je povinný previesť predmet daru na účet obce Nededza do 7 dní odo dňa účinnosti 
tejto zmluvy. 

 
Čl. III 

Účelová viazanosť daru alebo Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1) Dar podľa tejto zmluvy je určený: oprava podkladu a výmena umelého trávnika na 
multifunkčnom ihrisku v Nededzi. 

2) Obdarovaný je povinný oboznámiť darcu s presnou špecifikáciou použitia daru do 14 dní odo 
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dňa jeho použitia. Pod  oboznámením s presnou špecifikáciou daru sa na účel tejto zmluvy 
rozumie predloženie dokladov, ktoré preukázateľne a bez pochybností potvrdzujú použitie 
daru v súlade s jeho účelovou viazanosťou. 

3) Ak obdarovaný použije dar v rozpore s jeho účelovou viazanosťou, alebo nie je schopný 
splniť povinnosť podľa ods. 2 tohto článku, je povinný dar vrátiť. 

4) Obdarovaný je povinný dar vrátiť do 14 dní odo dňa, keď sa naplní aspoň jedna podmienka 
uvedená v ods. 3 tohto článku, a to na účet Obecného športového klubu Nededza. 

 
 

Čl. IV 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1) Táto zmluva zaniká riadnym a včasným splnením povinnosti oboch zmluvných strán. 
2) Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky. 

3) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 
4) V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany 

zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou. 
5) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 

jednom podpísanom rovnopise. 
 
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých 
údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a že im 
nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. 
Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 
 
 
V Nededzi, dňa  04.09.2018 
 
 
 
 
 
.................................................................   .......................................................... 
               Ľudovít Ďuríček       PhDr. Peter Vajda 
         predseda OŠK Nededza             starosta obce      
                    /za darcu/       /za obdarovaného/    


