
Darovacia zmluva 
 

(uzavretá podľa § 628 - 630 Občianskeho zákonníka) 
 
Darca     
Názov:   Rafaelko – občianske združenie 

(zapísané v registri MV SR, reg. spis č. 
VVS/1-900/90-52674) 

Sídlo:    Slnečná 279/3, 044 31 Sokoľ 
Bankové spojenie: IBAN: SK3183300000002401482273 
IČO:    51256827 
Zastúpený:   PharmDr. Dana Halušková – predseda OZ 
 
 
Obdarovaný 
Názov:   Obec Kostoľany nad Hornádom 
Sídlo:   Košická 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom 
Bankové spojenie: SK47 0200 0000 0016 9010 5858 
IČO:   35550091 
Zastúpený:  Mgr. Anton Medvec – starosta obce 
 
 

Predmet zmluvy 
 
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru od darcu vo výške 3.000 Eur (ďalej ako „dar“) pre 
obdarovaného, ktorý je určený na zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so zameraním na integráciu 
žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v miestnej 
základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obdarovaný. 
 
Darca týmto dobrovoľne a bezodplatne prenecháva obdarovanému dar a obdarovaný tento dar s vďakou 
prijíma do svojho výlučného vlastníctva a zaväzuje sa ho využiť na vyššie uvedený účel. 
 
 

 Čerpanie daru 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že darca poukáže sumu 3.000 Eur na účet obdarovaného, a to najneskôr do 90 
dní odo dňa podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  
 

Všeobecné ustanovenia 
 
1. Obdarovaný sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky na účel uvedený v predmete 

zmluvy a darcovi preukázať účel použitia daru do 31.12.2022. Iba obdarovaný je výlučne 
oprávnený na určenie konkrétneho spôsobu použitia daru poskytnutého podľa tejto zmluvy. Darca 
je oprávnený výlučne na kontrolu nakladania s darom na druhovo určený účel uvedený 
v predmete tejto zmluvy. 

2. Darca prehlasuje, že predmet daru nemá žiadne vady. 
3. Darca prehlasuje, že poskytnutie daru nie je podmienené žiadnym protiplnením od obdarovaného 

a ani dar samotný nepredstavuje protiplnenie za plnenie poskytnuté obdarovaným, 
pričom poskytnutie daru vychádza z jednostrannej pohnútky a iniciatívy darcu. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené na konanie dané predmetom tejto zmluvy a že nie sú 
im známe prekážky, ktoré by bránili uzatvoreniu tejto zmluvy. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka  
a ostatnými aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju 
podpisujú. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 



8. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
jeden rovnopis. 

9. V prípade, ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy neplatné, nevykonateľné 
a/alebo neúčinné, nemá to za následok neplatnosť, nevykonateľnosť a/alebo neúčinnosť celej 
zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v takom prípade nahradia neplatné, nevykonateľné 
a/alebo neúčinné ustanovenia takými platnými, vykonateľnými a účinnými ustanoveniami, ktoré 
budú čo najviac zodpovedať účelu a cieľu nahrádzaných ustanovení. 

10. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby – Obec Kostoľany nad Hornádom. 

 
 
 
V Sokoli,   V Kostoľanoch nad Hornádom,  
dňa 30. 03. 2022    dňa 30. 03. 2022  
 
 
 
____________________________  ______________________________ 
Darca: Rafaelko, OZ  Obdarovaný: Obec Kostoľany nad Hornádom  
V zastúpení predsedom  v zastúpení starostom obce 
PharmDr. Dana Halušková  Mgr. Anton Medvec 


