
Darovacia zmluva 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

(ďalej len ako „zmluva“) 
medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 

Nadácia Orange 
So sídlom: Metodova 8, 821 08 Bratislava 
IČO: 42 129 559 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu: 0633808376/0900 
zapísaná: register nadácií Ministerstva vnútra SR, č. 203/Na-2002/891 
v mene ktorej koná: Andrea Cocherová, správkyňa 
(ďalej len „darca“) 

 
a 
 

Základná škola Domaniža 103 
So sídlom:  Domaniža 103, 018 16 
IČO:  36125814 
IBAN:   SK45 5600 0000 0028 1793 9003 
SWIFT:   
v mene ktorej/ktorého koná:   Mgr. Naďa  Kováčiková 
(ďalej len „obdarovaný) 

 
 
I. 

Predmet zmluvy 
  

1. Darca daruje obdarovanému finančný dar vo výške 300€ (slovom tristo eur) (ďalej  aj ako 
„dar“) . 
 

2. Darca prehlasuje, že dar získal vlastnou činnosťou a je oprávnený s ním nakladať. 
 
3. Obdarovaný vyhlasuje, že dar prijíma. 
 
 

II. 
Odovzdanie daru 

 
1. Darca odovzdá dar vo výške 300€ prevodom na účet obdarovaného uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy jednou splátkou do 21-tich pracovných dní od podpísania tejto zmluvy 
oboma zmluvnými stranami. 
 

2. Obdarovaný potvrdí písomne darcovi obdržanie daru podľa bodu 1. tohto článku, a to bez 
zbytočného odkladu po jeho obdržaní.  

 
 

III. 
Účel použitia daru 

 
1. Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar na realizáciu aktivít v rámci projektu Krajšie miesta,  

a to v lehote do 31.08.2016. Obdarovaný sa zaväzuje použiť dar v súlade s touto 
zmluvou, jej účelom a právnymi dokumentmi upravujúcimi činnosť obdarovaného a vždy 
len na verejnoprospešné účely. 
 

2. Obdarovaný sa zaväzuje, že dar nepoužije v rozpore s účelom, na ktorý bol poskytnutý 
podľa tejto zmluvy a že ho nepoužije za účelom podnikania, resp. za účelom 
financovania činnosti politických strán a politických hnutí. 
 

 
 
 



IV. 
Vrátenie daru 

 
1. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak by sa obdarovaný správal k nemu tak, že by 

tým hrubo porušoval dobré mravy, alebo v prípade, ak použije dar v rozpore s účelom 
darovania uvedeným v čl. III tejto zmluvy.  

2. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak obdarovaný nepoužije dar v súlade s touto 
zmluvou, a to najmä v lehote podľa článku III. zmluvy, a/alebo na účel podľa tejto zmluvy.  
 

3. V prípade, ak sa obdarovaný dopustí takého konania, (i) ktoré môže potenciálne ohroziť 
obchodné záujmy darcu, jeho zriaďovateľa resp. akcionárov zriaďovateľa; (ii) ktoré bude 
znamenať použitie daru na účel iný ako je uvedený v čl. III tejto zmluvy; (iii) ktoré je 
v rozpore s platným právnym poriadkom, a to najmä ale nielen vo vzťahu k účelu tejto 
zmluvy; (iv) ktoré je v rozpore s etickými princípmi a základnými pravidlami morálky a ako 
také môže potenciálne ohroziť dobré  meno a/alebo obchodnú povesť darcu, jeho 
zriaďovateľa alebo akcionárov zriaďovateľa, je ktorékoľvek a každé z týchto konaní 
považované za podstatné porušenie zmluvy a darca je oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť a domáhať sa vrátenia daru, ktorý poskytol obdarovanému podľa tejto zmluvy. 
Darca je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak obdarovaný v lehote a spôsobom 
stanoveným v článku III. tejto zmluvy nepreukáže darcovi použitie daru na účel stanovený 
v tejto zmluve. 

 
 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

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

ju podpisujú. 
 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich 

zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 
 
4. Darovacia zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných 

strán obdrží po ich podpise oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán po 
jednom exemplári. 

 
 
V Bratislave, dňa .............            V Domaniži dňa 02.05.2016        
 
                            
                        

    Darca                    Obdarovaný  
 
 
 
 
   
      
 ......…………………………...........                        ..................................................... 
              Andrea Cocherová                                              Mgr. Naďa Kováčiková  
                   správkyňa                                             riaditeľka školy 
               Nadácia Orange                                                      
 


