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DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

medzi 
 
 

Darca: 
Obchodné meno: Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce 
Sídlo:    Májová 65, 956 21 Jacovce, okres Topoľčany 
IČO:    00205575 
DIČ:    2020419225 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Topoľčany 
Číslo účtu:   6607414039/1111 
- zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 11/N   
- konajúce prostredníctvom:  Ing. Jozefom Urminským – predsedom družstva a  

Ing. Petrom Čanigom – členom predstavenstva 
 
(ďalej len „darca“) 
 
a 
 
Obdarovaný: 
Obchodné meno:  Obec Prašice, 1. mája 142/142, 956 22 Prašice 
IČO :    00 310 964 
DIČ :    2021315538 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Topoľčany 
Číslo účtu:   0886669001/5600 
- konajúce prostredníctvom   Erika Nemešová, starostka obce 
 
(ďalej len „obdarovaný“) 
 

v nasledujúcom znení: 
 
 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom darovacej zmluvy je peňažný dar vo výške 350,- EUR/ slovom: tristopäťdesiat 
Eur (ďalej len „dar“) prenechaný darcom obdarovanému. 
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Článok II 
Podmienky poskytnutia daru 

 
Darca prenecháva dar podľa Čl. I tejto zmluvy pre potreby opravy strechy Domu smútku na 
cintoríne v Prašiciach. 

 

Článok III 
Vyhlásenia zmluvných strán 

 
1. Darca vyhlasuje, že dar prenecháva obdarovanému dobrovoľne a bezplatne na účel podľa 

Čl. II tejto zmluvy. 
2. Obdarovaný vyhlasuje, že dar s vďakou prijíma. 

 
 

Článok IV 
Spôsob prenechania daru 

 
Darca prenechá obdarovanému dar poukázaním na účet obce, ktorá peňažný dar použije na 
úhradu dodávateľskej faktúry za opravu strechy Domu smútku na cintoríne v Prašiciach. PPD 
Prašice sídlo Jacovce požaduje zverejniť poskytnutie svojho daru v miestnej tlači a spôsobom 
obvyklým v obci Prašice. 

 
Článok V  

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.  
2. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán 

iba písomne. 
3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Po ich podpise obdrží každá zo 
zmluvných strán dve vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a 
zmluvné prejavy považujú za dostatočne určité a zrozumiteľné. Ďalej vyhlasujú, že táto 
zmluva nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že bola 
uzavretá slobodne a vážne. 

6. Na znak súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy ju zmluvné strany podpísali.  
 
 
V  Jacovciach dňa 21.11.2013            V Prašiciach dňa 21.11.2013 
  
 
 
..........................................................    ................................................... 
 podpis   podpis 
  Darcu  Obdarovaného 


