DAROVACIA ZMLUVA č. ../2018
uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka
Darca
Adresa-bytom :
Právna forma :
Obdarovaný :
so sídlom
:
zastúpený
:
IČO :
DIČ:
bankové spojenie :
právna forma :

Centrum sociálnych služieb Letokruhy
Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina
PhDr. Helenou Gajdošíkovou riaditeľkou
00647756
2020689330
Štátna pokladnica, IBAN SK49 8180 0000 0070 0048 5804
Bic kód banky SPSRSKBA
rozpočtová organizácia

Čl. I. – Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je úprava podmienok, vrátane práv a povinností zmluvných strán, za
ktorých darca bezplatne a dobrovoľne prenecháva predmet daru obdarovanému bez toho, že
by mal na to právnu povinnosť a obdarovaný dar prijíma na plnenie úloh v rámci predmetu
svojej činnosti, alebo v súvislosti s nimi podľa článku III.
Čl. II. – Predmet daru
Darca poukáže obdarovanému finančný dar v hodnote .......... slovom ......................... EUR.
Čl. III. – Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Darca prenecháva obdarovanému dar, špecifikovaný v Čl. II Zmluvy dobrovoľne,
bezplatne a bezpodmienečne.
2. Obdarovaný sa zaväzuje predmet daru použiť v súlade s predmetom činnosti definovaným
v zriaďovacej listine poskytovateľa sociálnej služby alebo v súlade so zámermi
poskytovanej sociálnej služby.
Čl. IV. – Záverečné ustanovenia
1. Platnosť a účinnosť zmluvy nastáva dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Zmeniť, alebo doplniť zmluvu je možné len v písomnej forme, na základe súhlasne prejavenej vôle zmluvných strán, a to formou dodatkov k zmluve, ktoré musia byť potvrdené a
podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré v zmluve nie sú výslovne upravené, riadia sa
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími súvisiacimi všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu, s ktorým sa dôsledne oboznámili,
porozumeli, na znak čoho ju v 3-roch vyhotoveniach podpisujú.
5. Darca obdrží 1 ks rovnopisu a obdarovaný obdrží 2 ks rovnopisu zmluvy.
V Žiline .......................

..........................................
darca

............................................
obdarovaný

Súhlasím / nesúhlasím so zverejnením môjho mena, priezviska a výšky sponzorského daru
v zozname darcov na nástenkách a na internetovej stránke Centra sociálnych služieb
Letokruhy.
Podpis:..........................................

