
 DAROVACIA ZMLUVA  
uzatvorená podľa ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení   

 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
Zmluvné strany: 

 
Darca: 
Názov spoločnosti: PUR-STAV KB,s.r.o. 
Sídlo spoločnosti: 962 21 Lieskovec 616 
v zastúpení:  Pavol Kvasna- konateľ 
IČO:   31 616 089 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu .B. Bystrica, oddiel: Sro, vložka č:2234/S 
 

(ďalej aj len ako „Darca“) 
Obdarovaný:  
Názov obce:  Obec Hrochoť 
Sídlo:   Námestie Andreja Sládkoviča 343/1 

976 37 Hrochoť 
IČO:   00313475 
Štatutárny zástupca: Bc. Marian Mazúch, starosta 
Bankové spojenie:  1202613002/5600 
IBAN:   SK47 5600 0000 0012 0261 3002 
 

(ďalej len „Obdarovaný“) 

 

(Darca a Obdarovaný ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) 
 

I. 
Všeobecné ustanovenia 

 

1. Ak nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, budú mať nasledujúce zvýraznené pojmy 

v tejto Zmluve nižšie uvedený význam, pričom inak nedefinované alebo neurčité pojmy uvedené 

v tejto Zmluve, budú svoj výklad odvodzovať z obsahového významu tak, ako sú vsadené do 

vetných konštelácií tejto Zmluvy pre naplnenie účelu tejto Zmluvy,: 

 

 Darovať - ak v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak, bude sa pod pojmom „Darovať“ 

rozumieť bez nátlaku, slobodne, zrozumiteľne a vážne prejavená vôľa Darcu bezvýhradne 

a bezodplatne previesť vlastnícke právo k Predmetu prevodu v súlade s podmienkami 

stanovenými v tejto Zmluve. 

 Prijatie daru - ak v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak, bude sa pod pojmom „Prijatie 

Daru“ alebo slovné spojenie „Prijíma“ rozumieť bez nátlaku, slobodne, zrozumiteľne a vážne 

prejavená vôľa Obdarovaného nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu prevodu v súlade 

s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve.  

 

 



2. Tam, kde sa v tejto Zmluve uvádzajú výrazy v niektorom rode (mužskom, ženskom alebo 

strednom), má sa tým na mysli s prihliadnutím na povahu a význam príslušného ustanovenia aj 

príslušný výraz v inom rode (mužskom, ženskom alebo strednom). Tam, kde sa v tejto Zmluve 

uvádzajú výrazy v jednotnom/množnom čísle, má sa tým na mysli s prihliadnutím na povahu 

a význam príslušného ustanovenia aj príslušný výraz v množnom/jednotnom čísle. Tam, kde sa 

v tejto Zmluve uvádzajú výrazy slovných druhov v inom tvare ako sú explicitne v tejto Zmluve 

definované, má sa tým na mysli s prihliadnutím na povahu a význam príslušného ustanovenia 

príslušný pojem v základnom definovanom tvare. 
 

II. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške  300 € (slovom: Tristo .Eur) na 

pokrytie nákladov kultúrneho podujatia „Čo je aj tá Hrochoť“. 
 

2. Darca daruje obdarovanému finančné prostriedky, prevodom na bankový účet uvedený 
v záhlaví zmluvy  v lehote 3 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy  bezhotovostným platobným 
stykom. Pri platbe sa uvedie variabilný symbol: 20082022. Platba sa považuje za uhradenú 
dňom pripísania na účet obdarovaného. 

 

3. Obdarovaný finančný dar prijíma a zaväzuje sa ho použiť na účel uvedený v tejto zmluve. 
 

4. Zmluvné strany deklarujú, že touto Zmluvou dohodnutý vzťah je bezodplatný, na základe 
skutočností, ktorej obdarovaný nie je povinný poskytnúť darcovi žiadne majetkové 
protiplnenie.  

  
 

III. 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno realizovať len formou písomných číslovaných dodatkov, 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
  

2. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto Zmluvy, alebo na základe 

tejto Zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za požitia slovenského 
práva. 

 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
 

5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane 
všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). 
Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej 
republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za 
ohrozenie obchodného tajomstva. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 
registri. 

 



6. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, jeden pre darcu a jeden pre 
obdarovaného. 

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že so zmluvou sa dôkladne oboznámili, jej obsahu rozumejú a na znak 

súhlasu je vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
V Hrochoti, dňa:17.08.2022                                 Vo Zvolene, dňa 10.08.2022 
 
 
 
 
 
Darca:       Obdarovaný: 
 
 
 
_____________________ ________________________ 
        Obec Hrochoť PUR-STAV KB, s.r.o. 
    Bc. Marian Mazúch Pavol Kvasna 
         starosta obce konateľ spoločnosti/štatutárny orgán  


