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D A R O V A C I A    Z M L U V A 
 uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Darca: 

Meno: Viktor Harbuľák 

Bydlisko: Gelnická 12, 04011 Košice 

(ďalej len „Darca”) 

 

 

Obdarovaný:   

názov:  Obec Slanská Huta 

sídlo:  044 17, Slanská Huta 68 

IČO:   00 691 330 

konajúci:  Daniel Stančik, starosta 

 

(ďalej len „Obdarovaný“) 

 

(spolu  ďalej len „Zmluvné strany“) 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Darca bezodplatne prenecháva Obdarovanému do jeho výlučného vlastníctva finančné 

prostriedky vo výške 3.625,- EUR (slovom Tritisícšesťstodvadsaťpäť eur) 

a Obdarovaný tento dar prijíma. 

2. Darca prenecháva Obdarovanému dar na účely dofinancovania projektu: 

„Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta“. 

3.      Darca poskytne Obdarovanému dar bezhotovostným prevodom na účet Obdarovaného   

         vedený v banke Prima banka Slovensko,a.s., IBAN: SK9856000000000436609001,  

         a to do 7 dní od podpisu tejto zmluvy. 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.  

2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú     

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka ako aj ostatných právnych predpisov 

Slovenskej republiky.  

3. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo 

nevykonateľným, zostávajúca časť tejto zmluvy tým nebude ovplyvnená. Namiesto 

neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia bude táto zmluva aplikovaná 
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primeraným spôsobom, ktorý v rozsahu dovolenom právom, bude čo najbližšie tomu, čo 

strany mali v úmysle podľa povahy a účelu tejto zmluvy. 

4. Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len vo forme písomných dodatkov,     

podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

5. Táto zmluva je vyhotovená  v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z nich po 

jednom obdrží každá zmluvná strana. 

6. Zmluvné strany si zmluvu pred podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, ich zmluvná      

voľnosť nie je ničím obmedzená, zmluva bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní 

podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

Za Darcu:      Za Obdarovaného: 

 

 

V Košiciach dňa .......................            V Slanskej Hute dňa ....................... 

 

 

 

 

 

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

  Viktor Harbuľák    Obec Slanská Huta 

                Daniel Stančik, starosta 


