
Darovacia zmluva č. ../2020 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

Darca: 

so sídlom: 

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie:  

Obdarovaný: Vyšné Hágy pre všetkých

so sídlom: Vyšné Hágy 13, Vysoké Tatry, 059 84

Zastúpený: Mgr. art. Dominika Štefková 

IČO: 52458318

Bankové spojenie: SK43 8330 0000 0025 0167 4133

Článok II.

Predmet plnenia

Darca daruje obdarovanému finančný dar vo výške .... EUR (slovom: .........). Tento finančný
príspevok bude použitý ako ........., ktoré občianske združenie poskytuje.

Článok III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Darca sa zaväzuje, že daruje dar uvedený v článku II. obdarovanému do termínu ... dní od
termínu podpísania zmluvy prevodom na účet uvedený v článku I. tejto zmluvy.

Obdarovaný dar s vďakou prijíma.

Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar len na účel stanovený v článku II. tejto zmluvy.



Článok IV.

Vrátenie daru

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak by sa obdarovaný správal k nemu tak, že by tým
hrubo porušoval dobré mravy, alebo v prípade, ak použije predmet tejto zmluvy v rozpore s
účelom darovania uvedeným v čl. II tejto zmluvy.

V prípade,  ak sa obdarovaný dopustí  takého konania,  (I)  ktoré  môže potenciálne  ohroziť
záujmy darcu alebo jeho akcionárov, (II) ktoré bude znamenať použitie daru na účel iný ako je
uvedený v čl. I tejto zmluvy, (III) ktoré je v rozpore s platným právnym poriadkom a to najmä
ale nielen vo vzťahu k účelu tejto zmluvy, (IV) ktoré je v rozpore s etickými princípmi a
základnými pravidlami morálky a ako také môže potencionálne ohroziť dobré meno a/alebo
obchodnú  povesť  darcu  alebo  jeho  akcionárov,  je  ktorékoľvek  a  každé  z  týchto  konaní
považované za podstatné porušenie zmluvy a darca je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a
domáhať sa vrátenia daru, ktorý poskytol obdarovanému podľa tejto zmluvy.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto darovaciu zmluvu pred jej podpisom pozorne
prečítali, že jej ustanoveniam porozumeli čo do obsahu i rozsahu, že vyjadruje ich slobodnú a
vážnu  vôľu,  je  určitá  a  zrozumiteľná  a  nebola  uzavretá  v  stave  tiesne  za  nápadne
nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú podpisy oprávnených osôb.

Túto  zmluvu  možno  doplniť  alebo  meniť  len  po  dohode  zmluvných  strán  a  to  formou
písomného dodatku k tejto zmluve.

Vo Vyšných Hágoch, dňa ...............

Darca:              Obdarovaný:

       .........................................................                   ............................................................

Zastúpený v mene darcu     Mgr. art. Dominika Štefková

obchodné meno darcu   Vyšné Hágy pre všetkých


