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DAROVACIA ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

(ďalej len „zmluva“) 

 

I.  

ZMLUVNÉ STRANY 

 

DARCA  

Názov:  Mesto Svit  

Sídlo:  Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 

Zastúpený:  Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta 

IČO: 00 326 607 

DIČ:  2021212754  

(ďalej len „darca“) 

a 

 

OBDAROVANÝ 

Názov:  Technické služby Mesta Svit 

Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 

Zastúpený:  Ing. Igor Hus, riaditeľ  

IČO: 00 186 864 

DIČ: 2021212545 

 (ďalej len „obdarovaný“) 

 

 

II.  

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok darcu darovať obdarovanému do výlučného vlastníctva 

darčekové (upomienkové) predmety bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy v celkovej 

účtovnej hodnote vo výške 666,74 € (slovom: Šestošesťdesiatšesť eur a 74 eurocentov) za účelom 

propagácie a prezentácie mesta. 

2. Obdarovaný tento dar s vďakou prijíma a prevzatie darčekových predmetov podľa tejto zmluvy v 

darovanom rozsahu svojim podpisom potvrdzuje.  

3. Darca má právo kontroly použitia tohto daru na účel uvedený v článku II. bod 1. tejto zmluvy.  

4. Darca darované predmety odovzdá obdarovanému bezprostredne pri podpísaní tejto darovacej 

zmluvy. 

 

 

III.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a Občianskeho 

zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.   

2. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch – jedno vyhotovenie pre darcu a jedno vyhotovenie pre 

obdarovaného. 
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3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné urobiť len písomnými dodatkami, odsúhlasenými a 

podpísanými oboma zmluvnými stranami 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí k uzatvoreniu tejto zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že túto zmluvu uzavreli dobrovoľne, bez 
nátlaku, nie v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok a že znenie tejto zmluvy vyjadruje ich 
skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Príloha č. 1 – Zoznam predmetov  

 

Vo Svite, dňa 27.10.2022 

 

 

Darca:                  Obdarovaný: 

 

 

 

 

 

 

                                      v.r.                                                                                           v.r. 

 

 Ing. Dáša Vojsovičová Ing. Igor Hus 

 primátorka mesta Svit riaditeľ 


