
 

  

DAROVACIA ZMLUVA  
  

uzavretá podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ Zmluva“)    

  
  

Darca:    

 

 medzi:  

Obchodné meno:     Obec Hrochoť      

Sídlo:       Nám. A. Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť     

IČO:        00313475  

Zastúpená:      Bc. Marian Mazúch, starosta obce   

Bankové spojenie :     Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu :     

  

 (ďalej len „Darca“)  

                     

Obdarovaný:  

  

  SK20 5600 0000 0012 0261 9017 

a  

Meno Priezvisko:     Katarína Čatlošová   

Trvale bytom:       Na Kopec 46/2   

Rodné číslo :           

Narodený:       

Bankové spojenie:    Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu :        SK45 1100 0000 0029 3511 7262   

           

 (ďalej  len „Obdarovaný“)  

  

(ďalej spolu len „ Zmluvné strany“) 

   

1.   Úvodné ustanovenia  

  

1.1. Obdarovaný vyhlasuje, že je obeťou požiara svojho rodinného domu súpisné číslo 46, zapísaný na LV 1417, 

v obci Hrochoť, (ďalej len „požiar RD“ ktorý mal za následok škodu na majetku Obdarovaného.   

 

1.2. Darca je oprávnenou osobou, ktorá vyhlásila pre účel pomoci na odstránenie škôd spôsobených požiarom 

RD, dobrovoľnú zbierku a to uznesením č. 131/2020 na základe §4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 zb.  

o obecnom zriadení. (ďalej len „dobrovoľná zbierka “).   

  

       2.   Predmet a účel  darovania  

  

2.1. Darca touto Zmluvou prenecháva Obdarovanému finančný dar získaný z dobrovoľnej zbierky vo výške 7 

432,-EUR ( slovom sedemtisícštyristotridsaťdva EUR) (ďalej len „finančný dar“).   

 

2.2. Finančný dar poskytuje Darca Obdarovanému jednorazovo.  



 

  

2.3. Obdarovaný sa zaväzuje  finančný dar  použiť výlučne na účel odstránenia škôd vzniknutých požiarom RD 

v zmysle podmienok dobrovoľnej zbierky, ktorého celé použitie je Obdarovaný preukázane vyúčtovať 

Darcovi v lehote 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy.     

 

2.4. Písomnú správu o použití finančného daru predloží Obdarovaný na ekonomické oddelenie obecného úradu 

v Hrochoti. Kontrolu použitia získaných finančných prostriedkov zabezpečí hlavná kontrolórka obce.  

  

  3.  Vyhlásenie Obdarovaného  

  

3.1. Obdarovaný vyhlasuje, že finančný dar od Darcu s vďakou prijíma a zaväzuje sa ho použiť na účel 

vymedzený v článku 2, bod 2.3 tejto Zmluvy. 

  

4. Odovzdanie Daru  a Vrátenie Daru 

  
4.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že časť z vyzbieranej dobrovoľnej zbierky vo výške 6 000 EUR, bola z dôvodu 

naliehavosti potreby čerpania daru zaslaná Obdarovanému pred podpisom Zmluvy dňa 17.08.2020 a 

18.09.2020, bankovým prevodom na bankový účet číslo IBAN SK45 1100 0000 0029 3511 7262 vedený v 

pobočke banky  - Tatra banka, a.s. 

 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Darca odovzdá Obdarovanému zostávajúcu časť finančného daru vo výške 

1452,- Eur (slovom jedentisícštyristopäťdesiatdva EUR) do troch  pracovných dní odo dňa podpísania tejto 

Zmluvy a to bankovým prevodom na bankový účet číslo IBAN SK45 1100 0000 0029 3511 7262  vedený 

v pobočke banky - Tatra banka, a.s.   

 

4.3. V prípade ak Obdarovaný nesplní podmienku vymedzenú v článku 2, bod 2.3 tejto Zmluvy je povinný celú 

výšku finančného daru Darcovi prinavrátiť bankovým prevodom na účet uvedený v záhlaví Zmluvy 

v lehote 3 dní.   

  

 5.  Záverečné ustanovenia  

  

5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia na webovej stránke  Darcu v zmysle §47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení zákona č. 546/2010 Z.z. v spojení s ustanovením §5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

  

5.2. Túto Zmluvu možno meniť a/alebo dopĺňať len vo forme písomných, datovaných a vzostupne 

očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami a vyhotovených v počte vyhotovení tejto 

Zmluvy.   

 

5.3. 5.5. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné, alebo sa neskôr stane neplatným alebo 

neúčinným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. V prípade, že niektoré z 

ustanovení tejto Zmluvy je neúčinné, neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú 

sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá ich pôvodnej vôli.  

 

5.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých jeden (1) rovnopis je určený pre Darcu a jeden 

(1) rovnopis pre Obdarovaného.  

 

V Hrochoti,  dňa 21.12.2020                               V Hrochoti, dňa 21.12.2020 

 

 

   za Darcu:             za Obdarovaného:  


