
1 

 

DAROVACIA ZMLUVA č.1/2017 

uzatvorená na základe § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

DARCA:                 MUDr. Alena Nemcová 

                                 Staničná 351, 013 41 Dolný Hričov 

 (ďalej ako „darca“) 

 

a 

 

OBDAROVANÝ: 

Materská škola, Čajakova 4, 010 01 Žilina  

                                 Zastúpená: Mgr. Mária Mihálková – riaditeľka materskej školy 

IČO: 37 904 957 

DIČ: 2021759443                                  

(ďalej ako „obdarovaný“) 

 

Čl. II. PREDMET ZMLUVY 

Predmetom zmluvy je úprava podmienok, vrátane práv a povinností zmluvných strán, za 

ktorých darca bezplatne a dobrovoľne prenecháva predmet daru obdarovanému bez toho, že 

by mal na to právnu povinnosť a obdarovaný dar prijíma na plnenie úloh v rámci predmetu 

svojej činnosti alebo v súvislosti s nimi. 

Čl. III. PREDMET DARU 

Darca prenecháva obdarovanému hmotný majetok (ďalej len „dar“) popísaný v Prílohe č. 1, 

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Tento dar je darom zákonného zástupcu 

dieťaťa materskej školy, ktorý ho prenecháva darcovi za účelom obdarovania obdarovaného. 

Čl. IV. PRÁVA A POVINNOSTÍ ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Darca prenecháva obdarovanému dar, špecifikovaný v Čl. III zmluvy dobrovoľne 

a bezpodmienečne. 

2. Obdarovaný sa prijatím daru nezaväzuje darcovi poskytnúť materiálnu alebo 

nemateriálnu protihodnotu, ani sa nezaväzuje ku konaniu v prospech darcu alebo 

iného subjektu. 

3. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy si vzájomne potvrdzujú, že  

a) darované predmety sú v stave spôsobilom na jeho riadne užívanie, 

b) obdarovaný je oboznámený so stavom daru,  

c) na dar sa  neviažu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti. 

4. Obdarovaný sa zaväzuje, že bude predmet daru užívať len na účel vymedzený touto 

zmluvou a bude predmetom daru venovať náležitú pozornosť, aby nedošlo k jeho 

zničeniu alebo odcudzeniu. 

Čl. V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Platnosť zmluvy nastáva dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dne jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka. 
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2. Zmeniť alebo doplniť zmluvu je možné len v písomnej forme, na základe súhlasne  

prejavenej vôle zmluvných strán, a to formou dodatkov k zmluve, ktoré musia byť 

potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. K návrhu dodatkov 

sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku 

druhej zmluvnej strane. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré v zmluve nie sú výslovne upravené, riadia 

sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími súvisiacimi 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, nie v tiesni  za 

nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu, s ktorým sa dôsledne oboznámili 

porozumeli, na znak čoho ju v dvoch vyhotoveniach podpisujú. 

5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch  exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden rovnopis zmluvy. 

 

 

 

 

V Žiline  dňa : 06.07.2017 

 

 

 

 

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

  MUDr. Alena Nemcová                                                                         Mgr. Mária Mihálková      

za darcu                                                                                              za obdarovaného  
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Príloha č. 1 zoznam darovaného hmotného majetku: 

 

1.Happy Green Slnečník závesný Antracit 2 kusy/80,00 € za kus 


