
D A R O V A C I A       Z M L U V A 

na základe § 628 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka v platnom znení uzatvárajú 

zmluvné strany: 

Darca: Názov/meno/:   Katarína Staňková  

 Sídlo/adresa/:             Petzvalova 1, 010 15 Žilina                                                                           

                                             

                                                                                a 

Obdarovaný:  Názov/meno/:  Materská škola     

   Sídlo/adresa/:    Čajakova 4, 010 01 Žilina   

               IČO:                         37904957  

                         Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.,č.ú.:0355224003/5600                               

                                    Štatutárny zástupca:  Mgr. Mária Mihálková, riaditeľka materskej školy 

 

 

        Zmluva o darovaní finančných prostriedkov 

      Čl. I                                                       

Darca prenecháva obdarovanému dar predstavujúci  33,00 - € a obdarovaný tento dar 

s vďakou prijíma. 

      Čl. II                                                  

Obdarovaný sa zaväzuje darovanú finančnú čiastku použiť pre potreby Materskej školy, 

Čajakova 4, 010 01 Žilina. Darca poukáže darovanú finančnú čiastku priamo pri prihlásení 

dieťaťa  do materskej školy.         

                                      Čl. III                                                             

Obdarovaný je oprávnený použiť dar výlučne na účel,  dohodnutý v čl. II tejto zmluvy. 

Z poskytnutia tejto finančnej podpory nevyplývajú pre zmluvné strany žiadne iné práva 

a povinnosti.  

      Čl. IV                                               

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží darca a jedno 

obdarovaný. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. Zmluvné strany prehlasujú, že uzatvárajú zmluvu slobodne, vážne, ich zmluvná 

voľnosť nebola obmedzená, zmluvu neuzatvárajú v tiesni, všetky jej ustanovenia si riadne 

prečítali, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Žiline, dňa  

                                                                                                        

 

                  Darca               Obdarovaný- v zastúpení riaditeľka školy  

                                                                                                 Mária Mihálková 



                                        D A R O V A C I A       Z M L U V A 

na základe § 628 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka v platnom znení uzatvárajú 

zmluvné strany: 

Darca: Názov/meno/:  Ing. Zuzana Šugarová  

 Sídlo/adresa/:             Segnerova 5, 010 15 Žilina                                           

                                                                              a 

Obdarovaný:  Názov/meno/:  Materská škola     

   Sídlo/adresa/:    Čajakova 4, 010 01 Žilina   

               IČO:                         37904957  

                         Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.,č.ú.:0355224003/5600                               

                                    Štatutárny zástupca:  Mgr. Mária Mihálková, riaditeľka materskej školy 

 

 

        Zmluva o darovaní finančných prostriedkov 

      Čl. I                                                       

Darca prenecháva obdarovanému dar predstavujúci  33,00 - € a obdarovaný tento dar 

s vďakou prijíma. 

      Čl. II                                                  

Obdarovaný sa zaväzuje darovanú finančnú čiastku použiť pre potreby Materskej školy, 

Čajakova 4, 010 01 Žilina. Darca poukáže darovanú finančnú čiastku priamo pri prihlásení 

dieťaťa  do materskej školy.         

                                      Čl. III                                                             

Obdarovaný je oprávnený použiť dar výlučne na účel,  dohodnutý v čl. II tejto zmluvy. 

Z poskytnutia tejto finančnej podpory nevyplývajú pre zmluvné strany žiadne iné práva 

a povinnosti.  

      Čl. IV                                               

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží darca a jedno 

obdarovaný. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. Zmluvné strany prehlasujú, že uzatvárajú zmluvu slobodne, vážne, ich zmluvná 

voľnosť nebola obmedzená, zmluvu neuzatvárajú v tiesni, všetky jej ustanovenia si riadne 

prečítali, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Žiline, dňa  

                                                                                                        

 

 

                  Darca               Obdarovaný- v zastúpení riaditeľka školy  

                                                                                                 Mária Mihálková 

 



D A R O V A C I A       Z M L U V A 

na základe § 628 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka v platnom znení uzatvárajú 

zmluvné strany: 

Darca: Názov/meno/:  Zuzana Pekaríková  

 Sídlo/adresa/:             Baničova 7, 010 15 Žilina   

                                          

                                                                                a 

Obdarovaný:  Názov/meno/:  Materská škola     

   Sídlo/adresa/:    Čajakova 4, 010 01 Žilina   

               IČO:                         37904957  

                         Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.,č.ú.:0355224003/5600                               

                                    Štatutárny zástupca:  Mgr. Mária Mihálková, riaditeľka materskej školy 

 

 

        Zmluva o darovaní finančných prostriedkov 

      Čl. I                                                       

Darca prenecháva obdarovanému dar predstavujúci  33,00 - € a obdarovaný tento dar 

s vďakou prijíma. 

      Čl. II                                                  

Obdarovaný sa zaväzuje darovanú finančnú čiastku použiť pre potreby Materskej školy, 

Čajakova 4, 010 01 Žilina. Darca poukáže darovanú finančnú čiastku priamo pri prihlásení 

dieťaťa  do materskej školy.         

                                      Čl. III                                                             

Obdarovaný je oprávnený použiť dar výlučne na účel,  dohodnutý v čl. II tejto zmluvy. 

Z poskytnutia tejto finančnej podpory nevyplývajú pre zmluvné strany žiadne iné práva 

a povinnosti.  

      Čl. IV                                               

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží darca a jedno 

obdarovaný. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. Zmluvné strany prehlasujú, že uzatvárajú zmluvu slobodne, vážne, ich zmluvná 

voľnosť nebola obmedzená, zmluvu neuzatvárajú v tiesni, všetky jej ustanovenia si riadne 

prečítali, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Žiline, dňa  

                                                                                                        

 

                  Darca               Obdarovaný- v zastúpení riaditeľka školy  

                                                                                                 Mária Mihálková 



 

D A R O V A C I A       Z M L U V A 

na základe § 628 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka v platnom znení uzatvárajú 

zmluvné strany: 

Darca: Názov/meno/:  Miloš Rebro  

 Sídlo/adresa/:             Petzvalova 41, 010 15 Žilina                                           

                                                                              a 

Obdarovaný:  Názov/meno/:  Materská škola     

   Sídlo/adresa/:    Čajakova 4, 010 01 Žilina   

               IČO:                         37904957  

                         Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.,č.ú.:0355224003/5600                               

                                    Štatutárny zástupca:  Mgr. Mária Mihálková, riaditeľka materskej školy 

 

 

        Zmluva o darovaní finančných prostriedkov 

      Čl. I                                                       

Darca prenecháva obdarovanému dar predstavujúci  33,00 - € a obdarovaný tento dar 

s vďakou prijíma. 

      Čl. II                                                  

Obdarovaný sa zaväzuje darovanú finančnú čiastku použiť pre potreby Materskej školy, 

Čajakova 4, 010 01 Žilina. Darca poukáže darovanú finančnú čiastku priamo pri prihlásení 

dieťaťa  do materskej školy.         

                                      Čl. III                                                             

Obdarovaný je oprávnený použiť dar výlučne na účel,  dohodnutý v čl. II tejto zmluvy. 

Z poskytnutia tejto finančnej podpory nevyplývajú pre zmluvné strany žiadne iné práva 

a povinnosti.  

      Čl. IV                                               

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží darca a jedno 

obdarovaný. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. Zmluvné strany prehlasujú, že uzatvárajú zmluvu slobodne, vážne, ich zmluvná 

voľnosť nebola obmedzená, zmluvu neuzatvárajú v tiesni, všetky jej ustanovenia si riadne 

prečítali, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Žiline, dňa  

                                                                                                        

 

                  Darca               Obdarovaný- v zastúpení riaditeľka školy  

                                                                                                 Mária Mihálková 

 



 D A R O V A C I A       Z M L U V A 

na základe § 628 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka v platnom znení uzatvárajú 

zmluvné strany: 

Darca: Názov/meno/:  Stanislava Pokusová  

 Sídlo/adresa/:             Kempelenova 41, 010 15 Žilina                                           

                                                                              a 

Obdarovaný:  Názov/meno/:  Materská škola     

   Sídlo/adresa/:    Čajakova 4, 010 01 Žilina   

               IČO:                         37904957  

                         Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.,č.ú.:0355224003/5600                               

                                    Štatutárny zástupca:  Mgr. Mária Mihálková, riaditeľka materskej školy 

 

 

        Zmluva o darovaní finančných prostriedkov 

      Čl. I                                                       

Darca prenecháva obdarovanému dar predstavujúci  33,00 - € a obdarovaný tento dar 

s vďakou prijíma. 

      Čl. II                                                  

Obdarovaný sa zaväzuje darovanú finančnú čiastku použiť pre potreby Materskej školy, 

Čajakova 4, 010 01 Žilina. Darca poukáže darovanú finančnú čiastku priamo pri prihlásení 

dieťaťa  do materskej školy.         

                                      Čl. III                                                             

Obdarovaný je oprávnený použiť dar výlučne na účel,  dohodnutý v čl. II tejto zmluvy. 

Z poskytnutia tejto finančnej podpory nevyplývajú pre zmluvné strany žiadne iné práva 

a povinnosti.  

      Čl. IV                                               

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží darca a jedno 

obdarovaný. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. Zmluvné strany prehlasujú, že uzatvárajú zmluvu slobodne, vážne, ich zmluvná 

voľnosť nebola obmedzená, zmluvu neuzatvárajú v tiesni, všetky jej ustanovenia si riadne 

prečítali, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Žiline, dňa  

                                                                                                        

 

 

                  Darca               Obdarovaný- v zastúpení riaditeľka školy  

                                                                                                 Mária Mihálková 

 



D A R O V A C I A       Z M L U V A 

na základe § 628 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka v platnom znení uzatvárajú 

zmluvné strany: 

Darca: Názov/meno/:  Martin Kuder 

                                    Sídlo/adresa/:             Korzo 17, 010 15 Žilina                                           

                                                                              a 

Obdarovaný:  Názov/meno/:  Materská škola     

   Sídlo/adresa/:    Čajakova 4, 010 01 Žilina   

               IČO:                         37904957  

                         Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.,č.ú.:0355224003/5600                               

                                    Štatutárny zástupca:  Mgr. Mária Mihálková, riaditeľka materskej školy 

 

 

        Zmluva o darovaní finančných prostriedkov 

      Čl. I                                                       

Darca prenecháva obdarovanému dar predstavujúci  33,00 - € a obdarovaný tento dar 

s vďakou prijíma. 

      Čl. II                                                  

Obdarovaný sa zaväzuje darovanú finančnú čiastku použiť pre potreby Materskej školy, 

Čajakova 4, 010 01 Žilina. Darca poukáže darovanú finančnú čiastku priamo pri prihlásení 

dieťaťa  do materskej školy.         

                                      Čl. III                                                             

Obdarovaný je oprávnený použiť dar výlučne na účel,  dohodnutý v čl. II tejto zmluvy. 

Z poskytnutia tejto finančnej podpory nevyplývajú pre zmluvné strany žiadne iné práva 

a povinnosti.  

      Čl. IV                                               

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží darca a jedno 

obdarovaný. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. Zmluvné strany prehlasujú, že uzatvárajú zmluvu slobodne, vážne, ich zmluvná 

voľnosť nebola obmedzená, zmluvu neuzatvárajú v tiesni, všetky jej ustanovenia si riadne 

prečítali, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Žiline, dňa  

                                                                                                        

 

                  Darca               Obdarovaný- v zastúpení riaditeľka školy  

                                                                                                 Mária Mihálková 

 

 


