DAROVACIA ZMLUVA
Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (ďalej len „zmluva“) je uzavretá podľa
§ 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Občiansky zákonník“) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o nadáciách“) medzi:
Darca
Ing. Tibor Orlovský

Meno a priezvisko:
Adresa:
Dátum narodenia:
Telefón:
Mail:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
a
Obdarovaný
Názov:
Sídlo:
IČO:
Číslo účtu (IBAN):
Zapísaná v Registri mimovládnych
neziskových organizácií vedenom
MV SR pod registračným číslom:
V zastúpení správcom Nadácie PSK pre
podporu rodiny:

Nadácia PSK pre podporu rodiny
Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov
52283208
SK62 0900 0000 0051 5295 2003

203/Na-2002/1206
Mgr. Viktor Guman

spoločne označení tiež ako „zmluvné strany“
Článok II.
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY
1. Darca za podmienok dohodnutých touto zmluvou daruje obdarovanému finančnú sumu vo
výške 2 000, --Eur (slovom: dvetisíc eur), ktorá je určená na podporu činnosti Nadácie PSK pre
podporu rodiny.
2. Obdarovaný vyhlasuje, že za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve darovanú finančnú
sumu (ďalej tiež „dar“) s vďakou prijíma.
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Článok III.
INÉ DOJEDNANIA
1. Darca prevedie dar na účet obdarovaného bezhotovostným bankovým prevodom na číslo účtu
obdarovaného, ktoré je uvedené v čl. I. zmluvy, pričom prevod realizuje do 10 dní odo dňa
podpísania tejto zmluvy.
2. Obdarovaný je povinný darovanú finančnú sumu použiť iba na účel uvedený v čl. II. bod 1
zmluvy.
3. V prípade, ak dôjde k použitiu daru na iný účel, je darca oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Obdarovaný je v takom prípade povinný dar vrátiť na účet darcu do 10 dní odo dňa odstúpenia
od zmluvy.
4. Obdarovaný nie je povinný oznámiť darcovi presnú špecifikáciu použitia daru v zmysle § 32
ods. 1 Zákona o nadáciách.
Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, a že túto
zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že zmluva
nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom
zmluvné strany svoj bezvýhradný súhlas s celým obsahom zmluvy potvrdzujú svojim
vlastnoručným podpisom.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden exemplár obdrží darca a jeden
exemplár obdarovaný.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

V Prešove, dňa 14.06.2021
v. r.
.......................................................
darca
Ing. Tibor Orlovský

Zverejnená dňa:

16.06.2021

Nadobudla účinnosť dňa:

17.06.2021

v. r.
........................................................
za obdarovaného
Mgr. Viktor Guman
správca Nadácie PSK pre podporu rodiny
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