
DAROVACIA ZMLUVA č.   37/040/2019 
uzatvorená podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákonníka 

 

Zmluvné strany: 
 

1. Darca:     Katarína Ághová – Optika HORIZONT    
2. Adresa:     
3. Zastúpený     

( ďalej len ,,darca ”)    
IČO:          

4. Obdarovaný: Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 
Sídlo: Šaľa, Horná ul. 11  
Zastúpený: Dr. Ľubor Gáll, riaditeľ  
IČO: 17641471 
Bankové spojenia: VÚB, a.s. pobočka Šaľa 
číslo účtu: 123-7580235132/0200  
( ďalej len ,,obdarovaný ”)  

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Darca na základe tejto zmluvy daruje obdarovanému vecný dar, ktorým je: televízor LG LED TV 
43LK51. Darca uvádza obstarávaciu ceny darovanej veci: 260,00 eur (dvestošesťdesiat). Darca 
prehlasuje, že darovaný predmet je nový, funkčný a použiteľný, v dobrom stave. 

2. Obdarovaný dar prijíma. 
3. Vecný dar bude používaný pri poskytovaní sociálnych služieb v prevádzke  Domova sociálnych 

služieb „Kory“,  na Okružnej ul. 1026/11, Šaľa. 
 

Článok II. 
Osobitné ustanovenia 

1. Odovzdanie a prevzatie daru sa uskutoční osobným prevzatím v deň podpisu darovacej zmluvy. 
2. Obdarovaný prehlasuje, že dar riadne zaeviduje a použije na dohodnutý účel. 

 
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 6.decembra 2019 
 
 
 
 
......................................................    ................................................  

darca        obdarovaný 

 

 

 

 

 



 

 


