
DAROVACIA ZMLUVA č. 15/140/2018 
uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 
Zmluvné strany: 
Darca:  
Ondrej Kožuch – Reštaurácia Domino 
Prevádzka: 927 01 Šaľa, Ul. SNP 16 
Sídlo: 925 91 Kráľová nad Váhom 463 
Zastúpený: Ondrej Kožuch, majiteľ 
IČO: 41169123          DIČ:1027595019 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank, a.s. IBAN: SK10 1111 0000 0068 3501 2007 
(ďalej len „dodávateľ“) a 
 
Obdarovaný:  
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 
Sídlo: 927 01 Šaľa, Horná ul. 1952/11 
Zastúpená štatutárnym zástupcom: Dr. Ľubor Gáll, riaditeľ 
IČO:17641471  DIČ:2021024390 
Bankové spojenie:   VUB, a.s. pobočka Šaľa, IBAN: SK52 0200 0000 0007 5023 5132 
(ďalej len „odberateľ“) 
sa dohodli na nasledovnom obsahu zmluvy: 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Darca na základe tejto zmluvy daruje obdarovanému olovrantové polievky v pracovných 

dňoch týždňa v množstve podľa potreby do 27 porcií denne.                                          
2. Vecný dar je určený pre ľudí bez domova -  klientov Nízkoprahového denného centra na 

Partizánskej ul. 1  v Šali. Dar môže byť použitý tiež pri poskytovaní sociálnych služieb 
v prevádzke zariadení Krízového centra v Šali. 
 

Článok Il. 
 Podmienky poskytnutia daru 

 
1. Odovzdanie a prevzatie predmetu daru sa uskutoční v Reštaurácii Domino osobným 

prevzatím určeným zástupcom obdarovaného.  
2. Čas prevzatia predmetu daru je dohodnutý na 14,00 hod. v pracovné dni týždňa. 
3. Obdarovaný prehlasuje, že dar použije výhradne na dohodnutý účel a cieľovú skupinu 

ľudí bez domova.. 
4. Darcaľ zabezpečí výdaj stravy do termoizolačnej nádoby ktorá je vlastníctvom 

obdarovaného tak, aby v dohodnutom čase výdaja bola strava pripravená na prevoz do 
Krízového centra. 

5. Obdarovný zabezpečí a zodpovedá za prevoz jedál z kuchyne darcu a jej vydávanie  
prijímateľom v Krízovom centre. Obe zmluvné strany zabezpečia vzájomnú súčinnosť 
tak, aby sa minimalizoval čas od naloženia jedla do jeho servírovania prijímateľom 
a eliminovali sa tepelné straty. 

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Túto zmluvu v zmysle § 5, písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zverejní OSS 
mesta Šaľa na webovom sídle www.oss.sala.sk. Darca so zverejnením obsahu zmluvy 
bez výhrad súhlasí. 



2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade 
s ustanovením § 47a,ods.1 Občianskeho zákonníka.  

3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka.  

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre darcu a 
jeden pre obdarovaného.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že zmluvu neuzavreli v 
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená, že si zmluvu pozorne prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpisujú.  

 
V Šali dňa 27. apríla 2018 
 
 
 
 
 
Za dodávateľa:      Za odberateľa: 
Ondrej Kožuch,      Dr. Ľubor Gáll, 
majiteľ Reštaurácie Domino     riaditeľ OSS 

 


