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(Vzorová zmluva) 

DAROVACIA ZMLUVA 
(ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení  
(ďalej len „Občiansky zákonník“)  

 
 

medzi zmluvnými stranami: 

 
 

I. Darca: 

Názov / meno a priezvisko: 

IČO: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
Číslo účtu IBAN: 

(ďalej len „darca“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

II. Obdarovaný: 
Názov:   Nadácia INPROP 
IČO:   52276317 

Sídlo:   Rosinská cesta 3170/12, 010 08 Žilina 
Štatutárny zástupca: Ing. Katarína Jančurová, správca nadácie 

Kontakt (email):  nadacia@inprop.sk 

Číslo účtu IBAN:  SK82 1100 0000 0029 4208 0808 
Registrovaná v registri nadácii MV SR, sekcia verejnej správy, reg. číslo 203/Na-2002/1205 
 
(ďalej len „obdarovaný“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

  
Článok I. 

Predmet Zmluvy 

1. Darca obdarovanému daruje ako dar finančný obnos vo výške ...,- Eur (slovom: ... eur) (ďalej len 
„Dar“). 

2. Obdarovaný Dar prijíma a nadobudne ho do svojho výlučného vlastníctva. 

 

Článok II. 
Účel darovania 

 
1. Obdarovaný Dar použije na napĺňanie verejnoprospešných cieľov, za účelom ktorých bol založený. 

2. Ak obdarovaný použije Dar v rozpore s ods. 1 tohto článku je povinný Dar resp. jeho časť, ktorá 
nebola použitá účelne, vrátiť darcovi. 

 

Článok III. 

Plnenie 

1. Darca Dar bezhotovostne prevedie na účet obdarovaného uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to do 
7 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. 

Komentár [IJ1]: Darca môže v zmluve 
určiť presný účel, na ktorý sa má dar použiť. 
Napr. na zabezpečenie športových 
pomôcok pre konkrétny detský domov atď. 
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Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Akékoľvek zmeny v obsahu tejto Zmluvy možno uskutočniť výhradne písomne po dohode 

zmluvných strán formou očíslovaných a podpísaných dodatkov k Zmluve. 

2. Práva a povinnosti v tejto Zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území 

Slovenskej republiky. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom darca aj obdarovaný obdržia po jednom 
podpísanom rovnopise. 

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli 

a Zmluva bola uzavretá slobodne, určite a vážne. Na znak súhlasu s obsahom Zmluvy bez 
akýchkoľvek výhrad Zmluvu podpisujú. 

 

 
V .......................... dňa ................... V Žiline dňa .................... 

 
 
 

 
 

 

 
 
 ____________________________ _______________________________ 
 Darca Obdarovaný 


