
DAROVACIA ZMLUVA 

uzatvorená podľa § 628  a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

právnych predpisov ( ďalej len ,, zmluva ˮ)  medzi týmito zmluvnými stranami 

 

Darca                                 PC BUSINESS, spol. s.r.o 

so sídlom:                         Čečinová 31, Bratislava           

Zastúpená                         Ing. Bohuslav Kolek, konateľ 

IČO:                                    36016772 

DIČ:                                    20200090875 

IČ DPH:                              SK 2020090875 

Bankové spojenie:          Všeobecná úverová banka a.s.  

IBAN:                                SK 110200000000002528579259 

(ďalej darca) 

 

a 

 

Obdarovaný                        Obec Osrblie 

so sídlom:                            Stredná 230, Osrblie 976 45 

Zastúpená:                           Bc. Peter Siman, starosta obce 

IČO:                                       00313661 

DIČ:                                       2021169942 

Bankové spojenie:              Prima banka Slovensko a.s. 

IBAN:                                    SK55 5600 0000 0020 0576 5001 

(ďalej len obdarovaný) 

                            

   sa dohodli na uzatvorení darovacej zmluvy takto: 

 

 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
Darca daruje obdarovanému finančný dar vo výške 250,00 EUR (slovom dvestopäťdesiat eur). 
Obdarovaný dar s vďakou prijíma. 



 

                                                                                   Článok II 
Účel daru 

 
Uvedený dar sa obdarovaný zaväzuje v celom rozsahu použiť na čiastočnú úhradu nákladov spojených  
s organizovaním kultúrneho podujatia – koncertu, ktorý sa uskutoční dňa 1.septembra 2022 na 
futbalovom ihrisku v obci Osrblie. 
 
 

Článok III 
Prevzatie daru 

 
Odovzdanie a prevzatie daru sa uskutoční prevodom na účet uvedení v záhlaví zmluvy. 
 
 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými     
 ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími relevantnými všeobecne záväznými predpismi    
Slovenskej republiky. 
 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju          

podpisujú. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu odpísali slobodne a vážne a ich zmluvná nevoľnosť 

nebola obmedzená. 

4. Obdarovaný sa zaväzuje, že po výzve darcu preukáže jeho finančné vyúčtovanie. 

5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Jeden exemplár je určený pre poskytovateľa  a jeden 

pre príjemcu. 

6.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle príjemcu. 

 

DARCA                                                                                           OBDAROVANÝ 

 

V Osrblí dňa 30.8.2022                                                V Osrblí dňa 30.8.2022 

 

 

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

   PC BUSINESS, spol. s.r.o                                                                            Obec Osrblie 
Ing. Bohuslav Kolek- konateľ                                                         Bc. Peter Siman-starosta obce 
 


