
DAROVACIA ZMLUVA 

O poskytnutí finančných prostriedkov 

Uzavretá v zmysle § 628- 630 Občianskeho zákonníka 

 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

East Gate, a.s. 

So sídlom   : Gorkého 3, 811 01 Bratislava 

IČO    : 35 958 227  

DIČ    : 2022071788 

Zastúpená   : Dipl.Ing. Ivan Gallo – predseda predstavenstva 

       

Bankové spojenie  : SK37 1100 0000 0029 2405 6011 

      TATRSKBX   

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 

vložka číslo: 3708/B 

 

 (ďalej len „darca“) 

 

a 

 

Obec Bacúch 
So sídlom   : Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

IČO    : 00313254 

Zastúpená   : Ing. Michal Chovanec – starosta obce 

Bankové spojenie  : SK37 5600 0000 00200048 6003 

                                                  KOMASK2X 

zriadený zo zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení 

 

 (ďalej len „obdarovaný“) 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy  je peňažný dar vo výške  1.000 € (slovom: jedentisíc eur) 

ako finančný príspevok pre obec v súvislosti s prípravou a uskutočnením dňa obce pod 

názvom: „ Oslavy  745. výročia prvej písomnej zmienky o obci Bacúch“ 

2. Obdarovaný dar s vďakou prijíma. 

 

III. 

Ostatné dohodnuté podmienky 

 

1. Darca poukáže finančné prostriedky na účet obdarovaného, ktorý je uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy  do 10 dní odo dňa účinnosti tento zmluvy.  

2. Obdarovaný tieto finančné prostriedky prijíma a použije ich výlučne v zmysle 

predchádzajúceho článku zmluvy. 



3. V prípade, že obdarovaný poruší podmienky dohodnuté v článku II. tejto zmluvy, 

môže darca od zmluvy odstúpiť. Obdarovaný sa zaväzuje, že vráti prostriedky do 10 

dní odo dňa, ako sa darca dozvie o porušení dohodnutých podmienok. 

4. Darca ako i obdarovaný je oprávnený primeraným spôsobom zverejňovať informáciu 

o poskytnutých finančných prostriedkoch, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Darovacia zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia zo strany 

obdarovaného. 

2. Darca a obdarovaný zhodne vyhlasujú, že si túto darovaciu zmluvu pred jej 

podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej 

a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. 

3. Darovacia zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre každú zmluvnú 

stranu. 

 

 

 

 

V ................................. dňa ................. 

 

 

 

 

 

......................................................    ........................................................ 

                      

                DARCA           OBDAROVANÝ 

 

 

 


